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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 09.06.2021 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

3. Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2020 

4. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2021 

5. Návrh rozpočtových opatření, zapojení volných zdrojů 

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

8. Žádost o účelovou dotaci 

9. Návrh na prominutí příslušenství pohledávky 

10.  Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

11. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 14 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Mgr. Viktor Kojdecký, Hana Mužíková, Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

Starosta: Všichni jste dostali materiály. Máte někdo nějaké připomínky?  

Ing. Wieluchová: Já mám připomínku stejnou jako minule. Máte materiál 6, 7, 8, kdy se budou 

schvalovat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a v materiálu 5, kde už ty příspěvky máte 

zahrnuty. To nemá logiku. Vy máte něco v rozpočtu, co ještě není schváleno. 

 

Starosta: Jsou to body, které jsou před tím. 

 

Ing. Wieluchová: Naopak, za tím. 

 

Starosta: Ten první bod je rozdělení přebytek a rozpočet a v tom jsou zahrnuty i ty částky. 

 

Ing. Wieluchová: To by mělo být naopak. Nejdřív schválit a pak to dám do rozpočtu. 
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Starosta: Děkuji za připomínku. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  11                                             Proti:  0    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu z 14. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o Ing. Daniela Žitníka a Ing. Eduarda Dvorského. 

Ing. Žitník: Souhlasím bez připomínek. 

Ing. Dvorský: Taky bez připomínek. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o ověření zápisu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:   11     Proti:   0    Zdržel se:  3 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Ing. Helena Wieluchová, RNDr. Jiřina Kábrtová 

 

RNDr. Kábrtová: Omlouvám se, ale já nemůžu. 

 

Starosta: Dobře, děkuji. Jiné návrhy? Ing. Hauptová. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Eduard Dvorský, Bc. Martin Prusek, Ing. Eva Poštová, CSc. 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

ČINNOST STAROSTY 

3. května 2021 

Jednání Přikryl společnost AUTOBOND 

Výsledek: úprava pozemků nám svěřených v blízkosti prodejny AUTOBOND. 

 

Jednání o projektu "Domov důchodců Poruba“ Ing. Bilan 

Výsledek: parkování zaměstnanců   

 

Jednání ohledně odkupu pozemků chodníků E. Rošického x Bytostav – pí. Bártová 
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4. května 2021 

Pravidelná schůzka s ředitelem TD -- ÚMOb Svinov, TD 

 

5. května 2021 

Schůzka JUDr Jarošová - Mlýnka -- MSK 

Ing. Svoboda výstavba bytových domů na pozemcích "VĚTRNÍK" 

 

7. května 2021 

Pravidelná návštěva Městské policie, 

 

10. května 2021 

Pravidelná schůzka s ředitelem TD -- ÚMOb Svinov, TD 

Jednání o projektu "Domov důchodců Poruba“ Ing. Bilan – doplnění 

 

12. května 2021 

Jednání s vedením Sociální péče pro rodinu – nabídka programu sociální podpory pro občany  

 

Jednání k projektu -  Zastávky MHD Polanecká, Ostravská --  náměstek Cigánek 

 

14. května 2021 

Jednání p.Zajíc – úprava povrchu přeložené cyklostezky. 

 

Jednání ČERVENÝ KŘÍŽ - předseda Neustupa – možnosti spolupráce 

 

Jednání PČR Pokorný – stanoviska k připravovaným projektovým záměrům 

 

17. května 2021 

Sbor starostů  

 

18. května 2021 

SG Fórum 2021| Udržitelné stavebnictví se stává realitou – stav a vývoj ve stavebnictví  

Elektronický oběh dokumentů v IS Ginis - podpisová kniha, objednávka  

 

19. května 2021 

Zastupitelstvo Ostrava -- MMO 

 

20. května 2021 

Územní studie Polská - Mongolská - jednání -- MAPPA  

Výsledek: Představy a stanoviska ke zpracovávané studii území 

 

21. května 2021 

MMO - Cebulová, Laňková - elektronický oběh dokumentů  

 

24. května 2021 

100 let založení Knihovny města Ostravy -- PLATO Ostrava 

26. května 2021 
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Projednání přípravy územně-analytické studie splavnění Odry  

27. května 2021 

Přejímka - Přeložka Bílovecké  

Jednání ŘSD Mgr. Slezáková odhlučnění ul Rudné – dokončení projektové přípravy 

 

31. května 2021 

Jednání Šmerda PARKOVACÍ DOMY -- kancelář starosty 

 

1. června 2021 

Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod 2021  

Lokalita Polská - Mongolská - pozvánka na koordinační schůzku  

 

2. června 2021 

Odsouhlasení materiálů a řešení jednotlivých stavebních objektů Slezák -- Atris 

 

3. června 2021 

Pravidelná návštěva Městské policie  

 

8. června 2021 

Fuchsíková, Teperová – místní komunikace Kmochova,  

 

Další úkoly:  

1. ŘSD – stavba odhlučňovacích stěn 

Výsledek: příprava podkladů pro výstavbu odhlučňovacích stěn – čeká se PD 

 

2. Jednání ohledně odkupu pozemků chodníků E. Rošického x Bytostav 

 

3.   REKO MK, odkanalizování SVINOV JIH - kontrolní den – pravidelná účast 

Výsledek: Kontrola průběhu stavby 

 

Ing. Wieluchová: Mě by zajímalo, jak jste řešili to parkování u toho Větrníku? 

 

Starosta: Momentálně to je řešené tak, že když se podíváte na webovou stránku projekt38, což 

je architekt, který to chystá, tak je tam ukázka vizualizace, ale není schválená, tak to mají 

plánované, že budou parkovat v patrových garážích. 

 

Ing. Wieluchová: Potom mě ještě zajímají ty parkovací domy u nádraží. Říkáte, že to bude 

záležitost magistrátu, kde by tam ty parkovací domy měly stát? 

 

Starosta: Jedna z informací, které máme je, že za námi přišel investor, který odkoupil od 

společnosti Raven pozemky blízko vlečky, že tam chce vybudovat parkovací místa a parkovací 

dům. Město momentálně je ve stavu, že si řeší dopravu z hlediska centra, ale uvidíme dneska 

je komise, sestavená z vedení města plus městských obvodů, která má řešit statickou dopravu. 

 

Paní Jančíková: Chci se zeptat na výšku těch domů u Kauflandu toho větrníku?  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
Zastupitelstvo městského obvodu 

 
 
 
 
 

   

5 

 

Starosta: Zatím víme, jen to, co je v tom projekt38 vidět, tak většina těch domů je šesti 

podlažních. Ty, které jsou na křížení ulic Trioletové a Polské jsou osmi patrové. 

 

Paní Jančíková: A potom ty domy na ulici Sabinové u toho Toraxu na těch polích 

 

Starosta: Na té Sabinové směrem k Stratilové, Lelkové jsou čtyři nadzemní patra a směrem 

k Mongolské, a tím pádem i k Polské, co navazují jsou šesti podlažní budovy a postupně to 

klesá na čtyř podlažní a dvou podlažní budovy. Spodní část je určena k rodinné zástavbě, která 

se blíží ke Svinovu. 

 

Paní Jančíková: Děkuji. 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Program jednání: 

1. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 

2. Kontrola stavu pohledávek 31. 12. 2020 

3. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2021 

4. Plán práce na 2. pololetí 2021 

Průběh jednání: 

 

Bod 1: Plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 

 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Důvodová zpráva – ZÚ a ÚZ 2020 

• Přehled rozpočtových opatření roku 2020 

• Plnění příjmů 1-12 2020 rozpis 

• Čerpání výdajů 1-12 2020 rozpis 

• Stav fondů MOb Svinov 

• MOb - inventarizační zpráva  

• Zpráva auditora SVINOV 2020 komplet 

 

 

Za období 1-12/2020 došlo ke změně schváleného rozpočtu ze 74.661 tis. Kč na 71.684 tis Kč.   

Na snížení celkového objemu rozpočtu měly vliv zejména přesuny prostředků v oblasti 

transferů, kdy na základě usnesení Zastupitelstva města Ostravy ze dne 11. 12. 2020 byly 

sníženy neúčelové investiční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostrava a ve 

výši 11.198 tis. Kč. Ty byly přesunuty k čerpání do schváleného rozpočtu roku 2021.  

V průběhu roku byly realizovány další úpravy transferů představující celkové snížení rozpočtu 

o 758 tis. Kč. 

Největší podíl na růstu objemu rozpočtu ve sledovaném období mělo zapojení účelově 

vázaných a volných zdrojů městského obvodu na dokrytí běžných i kapitálových výdajů, a to 

ve výši 8.529 tis. Kč Do rozpočtu byly zapojeny další daňové a nedaňové příjmy k dokrytí 

běžných výdajů v celkové výši 450 tis. Kč.  
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Přehled všech rozpočtových opatření je uveden v příloze Přehled rozpočtových opatření roku 

2020. 

Městský obvod vykázal celkové příjmy 59.402 tis. Kč, skutečně vyčerpáno bylo v daném 

období 58.720 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření dosáhl částky 682 tis. Kč. Ve srovnání s 

předchozím rokem klesly příjmy o 1.334 tis. Kč a výdaje o 2.685 tis. Kč. 

V daném období nebyly ÚMOb přiznány žádné půjčky nebo úvěry. Hospodaření roku 2020 

skončilo ziskem ve výši 2,941.899,79 Kč. Finanční výbor souhlasí s návrhem převodu 

hospodářského výsledku z účtu 431 do výsledku hospodaření minulých účetních období – na 

účet 432. 

 

K rozpočtu r. 2020 byla vedoucím a členy oddělení Financí a správy majetku předložena 

podrobná vysvětlující zpráva a množství podrobných příloh, které jsou zastupitelům k 

dispozici. 

Ve dnech 16. 3. – 22. 4. 2021 prošlo hospodaření městského obvodu závěrečným 

přezkoumáním společnosti BDO Audit, spol. s.r.o.  Ani finanční výbor ZMOb Svinov, nenašel 

zřejmé pochybení či skutečnost, která by ukazovala na nehospodárné nakládání s finančními 

prostředky městského obvodu.  

Všechny příspěvkové organizace vykázaly zisk, který ZŠ a MŠ a ZUŠ v souladu s legislativou 

pro p.o. a se souhlasem zřizovatele převedou do RF a FO. Technický dvůr Ostrava – Svinov 

použije zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 ve výši 2.290,19 Kč ke snížení ztráty z 

minulých let. 

 

Bod 2: Kontrola stavu pohledávek k 31. 12. 2020 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Pohledávky k 31. 12. 2020 – bytové 

• Pohledávky k 31. 12. 2020  – ostatní 

Stav celkových pohledávek činí k 31.12.2020  3.442 tis. Kč po korekci opravnými položkami 

2.128 tis. Kč.  Stav závazků činí 5.492 tis. Kč z toho krátkodobé 5.138 tis. Kč a dlouhodobé 

354 tis. Kč. 

 

V porovnání s rokem 2020 vykazují pohledávky po splatnosti v oblasti „ostatní“ mírný pokles 

v celkovém vyjádření o 25 tis. Kč. Pohledávky v oblasti „bytové správy“ vykazují mírný růst, 

jedná se o rozdíl v porovnání stavů k 31. 12. mezi roky 2019 a 2020 ve výši 101 tis. Kč. 

 

Bod 3: Zpráva o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-3/2021 

 

V příjmové části rozpočtu byla Městskému obvodu Svinov snížena neúčelová neinvestiční 

dotace 68 tis. Kč, z důvodu úhrady za svoz a likvidaci biologických odpadů z kuchyní a 

stravoven ZŠ a MŠ a kompenzace zajištění bezplatné přepravy zaměstnanců SMO Dopravnímu 

podniku Ostrava a.s.  

V souvislosti se situací COVID 19 došlo ve sledovaném období k výpadku v příjmech 

městského obvodu z titulu úhrad pronájmu pozemků a nebytových prostor výši cca 232 tis. Kč.  

Změny ve výdajové části rozpočtu proběhly beze změny objemu finančních prostředků, a to 

přesunem finančních prostředků mezi položkami rozpočtu, nebo byly akce kryty přesunem 

financí z rezervy v běžných a kapitálových výdajích. 
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Všechny změny rozpočtu jsou přehledně zpracovány v Přehledu rozpočtových opatření roku 

2021. 

Stav rozpočtu je standardní, vyrovnaný. Žádná z kapitol nevykazuje žádnou alarmující 

skutečnost.  Plnění příjmů i čerpání výdajů je nižší než čtvrtina schváleného rozpočtu (příjmy i 

výdaje  17,44%). Tento stav je obvyklý pro první čtvrtinu roku. Finanční výbor nenašel v 

čerpání výdajů a plnění příjmů žádné nesrovnalosti. 

 

Bod 4: Plán práce FV ZMOb Svinov na 2. pololetí 2021 

 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-6/2021 

2. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

 

Starosta: Máte někdo připomínky k tomuto zápisu? 

 

Bc. Prusek: Bylo to moc rychlé, ale tam bylo, že máme ztrátu 100 tis. Kč na nájemném. Existuje 

tam nějaký kontrolní mechanizmus, aby se to příště nestávalo? 

 

Ing. Forstová-Kuráňová: Tím se zabývá paní Pušová a nic méně to tak bohužel je. Když 

vezmete roky k porovnání, tak vždycky je tam ta ztráta. 

 

Bc. Pušová: To de facto není ztráta. Nevidíme tam žádná rizika z hlediska, že by nám vznikaly 

nějaké nové pohledávky, ale u starých dlouhodobých pohledávek narůstají poplatky z prodlení, 

takže to je v podstatě ten nárust. Oproti loňskému roku nebo to srovnání meziroční, tam bylo 

větší nárust u nezaplaceného SIPA, které je teď zaplacené, ale přijde na náš účet. Prosincové 

nezaplacené SIPO bylo vyšší oproti předchozímu roku. Pokud máme dlužníky, tak s nimi 

pracujeme a není tam vyšší rizikové chování. 

 

Ing. Wieluchová: Já jsem se chtěla zeptat, vy jste při kontrole vycházeli z těch materiálů, které 

tady máme popsány? 

 

Ing. Fostová-Kuráňová: Ano 

 

Ing. Wieluchová: Tak to jste kouzelníci. Tam se totiž nepíše vůbec nic, jenom náklady a výnosy. 

Vy vůbec nevíte, jak účelově byly finanční prostředky vynaloženy. Asi se o to nikdo nezajímal. 

Rada tomu nerozumí a vy jako finanční výbor byste to měli řešit. Já si to nechám pro další 

materiál. 

 

Starosta: Bereme na vědomí a schvalujeme Zápis ze 9. jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov, Zápis z kontroly FV ZMOb Svinov ze dne 

12.05.2021 a plán práce finančního výboru na 2. pololetí 2021 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                            Proti: 0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 
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K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze:  

Ing. Wieluchová: Já to vezmu postupně. Jak už jsem řekla, když někdo kontroluje čerpání 

finanční prostředků, tak by měl dostat zprávu, kde je naspáno na co ty prostředky byly 

vynaloženy, nejen výnos a náklad. Z toho nic nevyčtu. Tady není technický dvůr, tady není 

škola. Další věc. Když se podívám do těch materiálů, tak je tady napsáno, že prostředky určené 

na provoz přednádražního prostoru včetně Svinovských mostů. My máme ještě Svinovské 

mosty? 

 

Starosta. Máme část. 

 

Ing. Wieluchová: Co to je část? 

 

Starosta: Okolí Svinovských mostů. To vám vysvětlí pan ředitel technického dvora. 

 

Ing. Mališ: Zajišťujeme úklid v rozsahu přednádražního prostoru, okolo objektu Dr. Brauna, po 

Svinovské mosty až po lokalitu Hornbachu. Tyto prostory udržujeme ve třísměnném provozu. 

Úklid, zimní údržba, letní údržba, řezání dřevin, kruhové objezdy atd. 

 

Ing. Wieluchová: Co uklízíme pod Svinovskými mosty? 

 

Ing. Mališ: Pod Svinovskými mosty přímo teoreticky ne, ale koše udělá ten, kdo je tam první. 

Buď my nebo Ostravské komunikace. Pokud míříte ke schodům a ostatním plochám, tak to už 

nemáme. 

 

Ing. Wieluchová: Chtěla bych poprosit, jestli bych mohla dostat zprávu jak ze školy, tak 

z technického dvora, na co byly ty prostředky vynaloženy? Samozřejmě to nemusí být detailně, 

ale obecně na jaké činnosti, v jaké výši a zdůvodnění proč, tak jak se to obvykle dělá? 

 

Starosta: Dobře. 

 

Ing. Wieluchová: Mám tady plnění rozpočtu 1-12/2020 – kapitola bytové hospodářství. 

Skutečnost roku 2020 bylo 4.500 tis. Kč. Jsme schopni dokladovat, kolik jsme vyčerpali na 

opravy, investice z bytového fondu? Jestli to je, jak to tady čtu bytové hospodářství tzn., platy 

zaměstnanců atd. 2.941 tis. Kč a kapitálové výdaje tj., sanace, hydroizolace atd. 2.121 tis. Kč, 

tak je to 5.062 tis. Kč. Je to tak? My jsme přečerpali jako by částku, kterou jsme získali na 

nájmu? Položka 3612 to je 4.541 tis. Kč je příjem z nájmu. Já tedy půjdu dál, když tak si to 

potom najdeme. Když se na to podívám 5062 a technický dvůr vykazuje na drobné opravy, na 

bytové činnosti částku 700 tis. Kč. Takže tady je ještě další skryté financování oprav bytů ve 

výši 700 tis. Kč? 

 

Ing. Samková: Ano. 

 

Ing. Wieluchová: Takže dáváme de facto do bytového fondu 700 tis. Kč prostřednictvím 

technického dvora. Což se špatně vykazuje a už jsem to řekla xkrát, že to tady nepatří, ale patří 

to pod pana Plucnara. 
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Starosta: Bohužel už za vás to tak bylo, pan Plucnar je zaměstnancem technického dvora. 

 

Ing. Wieluchová: Není. To ani náhodou. Za mě to tak nikdy nebylo. 

 

Ing. Samková: Pan Plašťák. 

 

Starosta: Ano, pardon, pan Plašťák je zaměstnanec technického dvora. 

 

Ing. Wieluchová: Takže přečerpáváme náklady, které se vyberou z nájmů. Je to tak? 

 

Starosta: Vychází to z toho, že byty se uvolňují, postupně je rekonstruujeme. Vedle vás sedí 

paní Jančíková, ta by vám mohla říct, protože ona sedí v bytové komisi a ta ty informace má. 

 

Ing. Wieluchová: Tady nejde o to, že se spravují byty, to je v naprostém pořádku, ale jestliže 

se na technickém dvoře nakoupí nějaké věci, které patří do bytu, tak to patří do nákladu 

bytového fondu pana Plucnara a nemůže to zůstávat na technickém dvoře, které dotujete. Už 

jsem to říkala několikrát. 

 

Starosta: Podíváme se na to. 

 

Paní Jančíková: Já jenom za bytovou komisi vím, které byty se opraví, ale které se renovují 

mimo, tak to my nevíme. Já bych prosila, kdybyste mohli nás informovat, které byty se 

opravovaly a za kolik od roku 2019. Některé ty byty byly opravdu velice předražené. Já už jsem 

to tady na loňském zastupitelstvu říkala, že to není adekvátní cena, která tam byla poukazována. 

 

Starosta: Ano nachystáme vám tento materiál. Rád bych upozornil v současné době, je to více 

méně už skoro půl roku narůstají ceny materiálů, které se používají na bytovou výstavbu. To je 

jen doplnění informace. 

 

Ing. Mužík: Všechny byty, které se rekonstruují v podstatě od podlahy až po strop, tak pro nás 

dělá firma, která regulérně vyhrála výběrové řízení. Stejně jako v minulých obdobích to dělal 

například pan Lokaj, dneska je to firma Hydor s.r.o. a dělá na základě cen, které tenkrát 

vysoutěžil. Nemyslím si, že jsou ty byty předražené. Pokaždé dostane pan Plucnar cenovou 

nabídku. Kdykoliv se můžete podívat nebo vám to pošleme, jestli máte takový požadavek 

Zpracujeme materiál od roku 2019 a zašleme. Co se týče nákupu materiálu, některý materiál, 

který se kupuje na opravy bytu, dokrývá technický dvůr z příspěvku, který dostává od nás. 

Některý materiál mívá pan Plucnar proplacen v pokladně. Takže to není tak, že by to všechno 

platil pan ředitel. Co se týče pana Plašťáka, tak jako jediný pracovník není schopen provést 

rekonstrukci bytu a ani takové věci nedělá. Jen výjimečně opravy sádrokartonu, jinak už nedělá 

rozsáhlejší práce, jako jsou například celé stropy v bytě atd. Dělá takovou tu běžnou údržbu, 

kterou si nehradí nájemník sám. 

 

Paní Jančíková: To je mi jasné, protože sádrokartonové podhledy nemůže udělat jeden člověk. 

Já jsem poukazovala na to, že se opravoval byt a tam se zateplovalo, střecha se opravovala, 

krovy se opravovaly, a to přeci není náklad, ale investice do domu, to nebyla investice do bytu. 
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Ing. Mužík: Tam bylo předtím zateplení, ale špatné. 

 

Paní Jančíková: Tam, kde teď bydlel pan Kopka, který opustil ten byt, tak tenkrát jsem na to 

poukazovala.  

 

Ing. Mužík: Já jsem se tam byl dívat. V těch stropních podhledech byla špatná izolace, byla tam 

nekvalitně z doby ještě před rokem 1989 a provedla se tam ta izolace nová. 

 

Paní Jančíková: To je jedno, ale zajímají mě ty opravy, které se udělaly od roku 2019. 

 

Ing. Mužík: My to sepíšeme a pošleme. 

 

Starosta: Zateplení toho stropu bylo naprosto nepoužitelné a bylo neobyvatelné, protože 

technické parametry jsou jiné, než tam byly. 

 

Paní Jančíková: Já vím, tam ještě jeden byt prázdný po panu Hajdučkovi a náklady byly 

obrovské. 

 

Starosta: Přesně tak. 

 

Ing. Mužík: A není o něj zájem. 

 

Paní Jančíková: Já se nedivím po panu Kopkovi, protože tam jsou šílené schody. Starší lidé tam 

nepůjdou a mladší s dětmi to je na zabití. 

 

Ing. Mužík: Ty schody jsou tam původní. 

 

Paní Jančíková: Já vím. Ty půdní byty tam nikdy nebyly, tam to bylo jen do prvního patra a 

potom kdysi dávno se tam udělalo pár těch půdních bytů, ale to schodiště je tam šílené. 

 

Ing. Mužík: Byl jsem v bytě i po panu Hajdučkovi. Tam by byla velice nákladná rekonstrukce. 

ale taky se tam bude muset provést zpevnění nosných prvků podlah. Zejména v tom pokoji, 

který je za kuchyní, protože ta podlaha se tam při běžném pohybu a pod jedním člověkem 

prohýbá. 

 

Starosta: Dávám hlasovat dle usnesení 

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                            Proti: 0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Wieluchová: Takže můžeme počítat s tou zprávou? 

 

Starosta: Ano. Pan Mužík vám doloží, co jste chtěli. Rekonstrukce bytu od roku 2019 a vy jste 

chtěla ten technický dvůr a školu. 

 

Ing. Poštová: Ještě ze zprávy auditora. Je to článek VI., bod C, odst. 2. 
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Starosta: Vy se vracíte k materiálu, protože my už jsme ho odhlasovali? Nebo mluvíte k tomu 

novému materiálu? 

 

Ing. Poštová: Tam se mi jeví, že auditoři velice taktně napsali, že si na to máme dát pozor, že 

územní celek je nepřímo vystaven riziku plynoucímu z činnosti příspěvkových organizací a teď 

je to tam rozepsáno, ale to tam nikdy nebylo. Takže se chci zeptat, jestli to znamená, že se něco 

mezi řádky auditorům nezdálo?  

 

Bc. Horváthová: Ne, k tomu neměl auditor žádné připomínky. Prostě oni to dali do té zprávy. 

 

Ing. Poštová: Ale nikdy to v té zprávě nebylo. 

 

Bc. Horváthová: Je to jiná firma, která dělá ten audit, tak to je jejich postup. Je to upozornění 

pro zřizovatele, ale že by se nějaký případ projednával, nějaké konkrétní dotazy k něčemu 

neměli. 

 

Ing. Poštová: Děkuji. 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze: 

Ing. Wieluchová: Je tady technický dvůr investice 1.060 tis. Kč. Co to je? Vyčerpáno 708 tis. 

Kč. Co to je? 

 

Starosta: To byl schválený návrh na rozpočet roku 2021, taková částka. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás, jestli já schvaluji nějakou částku, tak ji schvaluji na základě 

nějakého požadavku opodstatněného, a ne že tam hodím milión a nevím proč? 

 

Starosta: Víme, bylo to vybavení technického dvoru, rozšířili jsme některé věci, které tam jsou 

je zakoupená vapka a další věci, je to vždycky zdůvodněné a vždycky to jde se souhlasem rady. 

 

Starosta: Loni jak jsme schvalovali rozpočet, tak tam bylo taxativně vypsané na co tam je. 

 

Ing. Wieluchová: Je to rok 2021, tak se ptám, co tam je za milión? 

 

RNDr. Kábrtová: My jsme tam byli na kontrole s kontrolním výborem a pan ředitel řekl, že je 

to příspěvek na odpisy, že to dostávají poprvé v letošním roce. Mě by zajímalo, jestli dostala 

škola příspěvek na odpisy? 

 

Ing. Mališ: V loňském roce, když se skládal rozpočet na rok 2021, jsem požadoval zakoupení 

tří věcí z investičního příspěvku zřizovatele a byl to malotraktor, agresivní kartáč a vozík. Tyto 

tři věci jsou součtově 1.060 tis. Kč, který jsme požadovali. To, co jsem říkal kontrolnímu 

výboru, je to, že jsem se bavil ohledně financování investic, že by ta výše, co vykazujeme 

odpisy majetku, aby se zpětně vracela do technického vybavení technického dvora. Takže ty 

částky by měly být podobné. 1.060 tis. Kč jsou odpisy a 1.071 tis. Kč je příspěvek technickému 

dvoru. Takže to není tak, jak to říkala paní zastupitelka Hrušková, že je to něco za něco. To je 
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příspěvek zřizovatele k nakoupení daných věcí a na druhé straně je stanovené odpisy, které my 

odvedeme zřizovateli zpět. 

 

Ing. Wieluchová: Takže na investice máte plánovaných 1.060 tis. Kč a čerpaných je                    

708 tis. Kč. Na co? 

 

Ing. Mališ: Je zakoupen malotraktor v letošním roce, agresivní kartáč je vysoutěžen, schválen 

a běží výběrové řízení na vozík 

 

Ing. Wieluchová: Tak vyčerpané není, když ten traktor stál 700 tis. Kč? 

 

Ing. Mališ: 707 tis. Kč stál. 

 

Ing. Wieluchová: Já se právě ptám. Takže co to je za položku? 

 

Starosta: Ještě nějaký dotaz? 

 

Ing. Wieluchová: Sokolovna má schválený rozpočet na rok 2021 1.248 tis. Kč. To je energie a 

co dál? Co je v té částce? 

 

Starosta: Správce. 

 

Ing. Wieluchová: Ne, správci jsou zvlášť. Ne? Byli vždy zvlášť. Co je tam za 1.250 tis. Kč? 

 

Ing. Mužík: Energie, opravy a různé služby. 

 

Ing. Wieluchová: Jaké opravy? 

 

Ing. Mužík: Já nevím, něco se stane, ukradli nám třeba halogen. 

 

Ing. Wieluchová: A jaké služby? 

 

Ing. Mužík: Revize přístrojů, v radě bylo řešení obsluhy rekuperace vzduchotechniky, nakonec 

to schváleno nebylo, dělalo se nějaké technické vyhodnocení celého systému vzduchotechniky. 

 

Bc. Prusek: Já mám více dotazů, mám to nechat do různých?  

 

Starosta: Můžeme do různých nebo pokud nám to dáte, tak vám na to písemně odpovíme. Je 

třeba si uvědomit, že bylo období covidu, takže úplně nestandardně to běželo, takže jestli můžu 

požádat, abychom vám mohli kompetentně odpovědět, takže byste to dal písemně. 

 

Bc. Prusek: Já to zkusím v různém. 

 

Starosta: Dobře. Takže tento bod bereme pouze na vědomí. 
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K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starosta: Než spustím diskuzi, my navrhujeme jednu úpravu, protože částka na zastávku U Olší 

vypadá tak, že se nám podařilo domluvit se Správou silnic Moravskoslezského kraje s panem 

Melichárkem, že vodorovné nástřiky dopravního značení provede on a spolupracujeme 

s Ostravskými komunikacemi ohledně odkoupení betonových bloků, které by se tam 

instalovaly podle projektové dokumentace. Z toho vyplývá, že bychom tu částku, kterou tam 

máme rozložili na dvě částky. Jenda částka je 200 tis. Kč na úpravu komunikace U Olší a druhá 

částka 550 tis. Kč je projekt na R a A karty navazující na již hotovou a vyzkoušenou část, to 

znamená, pokračování ulice U Rourovny směrem k sokolovně. 

 

Diskuze: 

Ing. Wieluchová: Znovu opakuji, že by to mělo předcházet to, co schvaluji tomu, že rozděluji 

finanční zdroje. V nebytovém hospodářství nám. Dr. Brauna má schválený rozpočet 1.498 tis. 

Kč. To je na co? 

 

Ing. Mužík: Oprava střechy. 

 

Ing. Wieluchová: Teď tady máme dalších 450 tis. Kč na co to je?  

 

Starosta: Je to přesně o tom, co jsme se bavili. Byla udělaná revize toho rozpočtu, který na to 

byl na tuto střechu připraven. Je to myslím historicky 4 roky zpátky a z tohoto pohledu 

samozřejmě došlo k navýšení cen materiálu, který tam bude používaná. My jsme to akceptovali, 

proto ta částka 450 tis. Kč je k tomu přidána. 

 

Ing. Wieluchová: Co znamená ta poznámka doplnění finančních prostředků, odhad ceny je 

1.498 tis. Kč? 

 

Starosta: Zmiňoval jsem to na začátku. Ten vývoj je takový, že se ceny materiálů opravdu mění 

ze dne na den. 

 

Ing. Wieluchová: Takže vy to budete dělat letos? 

 

Starosta: Ano letos. 

 

Ing. Wieluchová: Takže vy máte 1.500 tis. Kč už v rozpočtu, 450 tis. Kč tam dáváte, ale počítáte 

s tím, že cena půjde 1.400 tis. Kč, ještě proti těm 450 tis. Kč? 

 

Ing. Mužík: Ty částky nejsou jen na opravu střechy. Oprava střechy je předpokládaná podle 

projektu 1.450 tis. Kč. Potom tam jsou ještě další opravy. Vlhké sklepy a nevím, co ještě. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás, oprava střechy Dr. Brauna. Tady je jednoznačně napsané, na co 

to je, proto se ptám. 

 

Ing. Samková: Na opravu střechy byl jenom milión, proto potřebujeme doplnit…..věta 

nedokončena 
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Ing. Wieluchová: Kdyby to tam bylo napsané, tak se na to neptám. 

 

Paní Jančíková: Já mám dojem, že loni se vzalo z té opravy střechy na byty. 

 

Ing. Mužík: Ano. Loni se ta střecha nedělala. 

 

Starosta: V roce 2021 se to vrátilo zpátky na ten 1 mil. Kč, 450 tis. Kč je navýšení. Souhlasím, 

že by to chtělo doplnit o tu informaci. Odhadovaný rozpočet je aktualizovaný a ten je 1.400 tis. 

Kč. 

 

Paní Jančíková: Já se chci zeptat na ten kříž u kostela? Není on už opravený? 

 

Starosta: Ne. 

 

Paní Jančíková: Já mám dojem, že je opravený a tady je částka 100 tis. Kč. 

 

Ing. Dvorský: Neopravoval se. 

 

Paní Jančíková: Já jsem tam byla na první vycházce po covidu a řekla bych, že ten kříž je už 

opravený. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu usnesení s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                           Proti: 0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

RNDr. Kábrtová: Co to jsou moduly tribun? 

 

Starosta: To budou ocelové konstrukce, které jsou osazené plastovými sedadly. 

 

RNDr. Kábrtová: Klidně by to šlo tady do toho napsat. Já jsem to totiž chápala tak, že to jsou 

lavičky pro hráče. 

 

Starosta: Jsou to skutečně tribuny. Pro příměr jen ať víte, jsou to mobilní, které byly původně 

dělané pro Arrows, ale na rozdíl od Arrows jsou zakryté. 

 

RNDr. Kábrtová: Ta cena je konečná?  

 

Starosta: Ano ta cena je konečná. 

 

Paní Jančíková: My jsme vloni odsouhlasili projekt na obnovu povrchu. Jak to dopadlo? 
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Starosta: Dopadlo to tak, že momentálně z České sportovní agentury žádné peníze nebyly. Kupí 

se v podstatě ty dotace. Sokoli tam samozřejmě mají žádosti na ty povrchy i na ty tribuny, ale 

zatím není žádný výsledek. Očekává se, že nějaké informace měly být během podzimu. 

 

Paní Jančíková: To budeme platit my ten povrch nebo to dostanou z toho? 

 

Starosta: Je to požadavek přímo z té dotace, nevím, jaké jsou tam přesně podmínky z hlediska 

nákladů, ale mám pocit, že dostanou celou tu částku. 

 

Ing. Poštová: Pan Prusek bude mít sice otázky, ale jak funguje ta víceúčelová hala? Sokoli 

dříve, když byli tady v tělocvičně, tak platili nějaké nájemné. Platí i obvodu? 

 

Starosta: Ano platí. 

 

Paní Jančíková: Jsou tam pořád jen volejbalisté, házenkáři a fotbalisté? 

 

Starosta: Chtěli jsme to do různého, ale nevadí. Samozřejmě vám teď odpovíme. Chodí tam i 

judisté teď nově. Samozřejmě se to rozjíždí. Je třeba si uvědomit, že jsou omezení, které jsou, 

takže dostatečně brzdí rozjetí té využitelnosti. Některé sporty jako fotbalisté a házenkáři, kteří 

to využívali v zimním období, jsou teď venku. 

 

Ing. Wieluchová: Já myslím, že bývá takovou slušností, že když o něco žádám, tak napíšu kolik 

to stojí a kolik z toho eventuálně poskytnu já. Tady je jenom částka nic víc a schvalte to. 

 

Starosta: Ta částka je uvedena. 

 

Ing. Wieluchová: Žádný rozpočet, nic tady není. 

 

Ing. Lach: Tam není žádný rozpočet, to je cena za jeden modul, který se přiveze a postaví a 

stojí 80 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: Tak to tam mělo být naspané, že to stojí tolik a tolik, že sokol se bude podílet 

takovou částkou a žádám o dotaci takovou. 

 

Ing. Lach: Sokol chce 4 tribuny z toho si 2 platí sám. Nás žádá o 2 tribuny, tzn., 160 tis. Kč 

jedna stojí 80 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: To tady není napsáno, kdyby to tady bylo, tak se na to neptám. To taky úplně 

jinak vyznívá. 

 

Starosta: Obávám se, že je to v té žádosti napsané, protože když to tady čtu 160 tis. Kč, které 

budou sloužit k pokrytí nákladů na pořízení, výroba, montáž, doprava 2 modulů kryté tribuny. 

Myslím, že to je celkem podrobně. 

 

Ing. Wieluchová: Kde to máte? 
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Starosta: Je to přímo v té žádosti od TJ Sokolu. 

Ing. Wieluchová: Kde máte, že budou 4? 

 

Starosta: To vám vysvětloval pan inženýr Lach, to že si sokoli objednali 2 pro sebe s tím, že 

nás požádali o další dvě. 

 

Ing. Wieluchová: Říkám, kde to v tom materiálu je, že si 2 pořídí za své peníze a 2 zaplatíme 

my? 

 

Ing. Žitník: Vzhledem k tomu, že se nejedná o podílové financování a vzhledem k tomu, že jim 

poskytujeme účelovou dotaci, nemyslím si, že je to pro naše rozhodování důležité, kolik si 

pořídí sokolové z vlastních prostředků tribun. 

 

Ing. Wieluchová: Vy jste to dost špatně pochopil. Jestliže mám stejné 3 materiály, všude se 

poskytuje finanční příspěvek, tak věta, že budou 4 z toho si 2 zaplatí, mi to vyznívá úplně jinak, 

já neříkám, že to něco ovlivní. Může to být podílové financování dvě oni a dvě my. Jsou to 3 

žádosti, dvě mají podklad a jedno nemá, tak jsem chtěla vědět, jak to vlastně je. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Svinov 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                           Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                           Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o poskytnutí víceúčelové investiční dotaci Náboženské obci Církve 

československé husitské 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                           Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Paní Jančíková: Je to smůla, protože paní Grabacká dluží mnoho let. Ovšem ty úroky jsou 

likvidační. 

 

Starosta: Je to tak. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu na prominutí příslušenství pohledávky 
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Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                           Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Jednání zahájil předseda Kontrolního výboru ZMOb Svinov (KV) p. Prusek a představil nového 

člena Ing. Evu Poštovou CSc., která byla na toto zasedání přizvána. 

Byl projednán a odsouhlasen Zápis a usnesení zasedání KV. 

 

Úkol KV:  

Kontrola činnosti Technického dvoru, zda jsou dokončeny úkoly a doporučení z předešlé 

kontroly 

Termín následujícího zasedání KV bude 3.6.2021 na místě, tedy na adrese TD Svinov,              

Nad Porubkou 823/29, 721 00 Svinov. 

Diskuze. 

Ing. Žitník: 2 členové se nezúčastnili z pracovních důvodů? 

 

Bc. Prusek: Ne kvůli covidovým opatřením, takže jsme se nechtěli scházet. 

 

Starosta: Bereme na vědomí a schvalujeme Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov a plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2021 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                           Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Když se rozdělovali ty jednotlivé částky těm jednotlivým organizacím, tak 

Tělocvičná jednota Sokol dostala kolik? 

 

Starosta: Paní inženýrko, můžeme to dát do různého? To je spíš plnění usnesení. 

 

Ing. Wieluchová: To se toho právě týká. Je ta částka tady?  

 

Bc. Štekbauerová: Teď už se jen uzavřely smlouvy, je to splněné. Částku vám můžeme říct, ale 

z hlavy si to nepamatuji. Oni měli několik žádostí 

 

Ing. Wieluchová: Když se podívám na ty žádosti, tak je tady 80 tis, 90 tis., 20 tis., 5 tis…..atd. 

Teď je tady naspáno, poskytnuto na vybavení atd. a pronájem tělocvičny 

 

Bc. Štekbauerová: Jednak platí i tady nájem, a ne vždycky hrají u nás. Oni nám platí z našich 

peněz, ale to tak vždycky bylo. 

 

Ing. Wieluchová: Dobře. 

 

Ing. Lach: Jestli ještě můžu připomenout, tak sokol je házená a volejbal. 
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Starosta: Projednali jsme Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Různé: 

 

Bc. Prusek: Jaké jsou předpokládané měsíční náklady na halu? Já jsem taky sportovec a 

předpokládám, že chceme halu pronajmout prvotně našim organizacím a nechceme na nich 

vydělávat, to je jasné. Když jsem cizí sportovec, jak bude fungovat systém, když si tu halu budu 

chtít pronajmout? 

 

Starosta: Probíhá to přes paní správcovou tady ty informace a požadavky a samozřejmě hlavní 

prioritou je podpora našich organizací. Ceník máme na webových stránkách. 

 

Bc. Prusek: Počítá se s nějakým online systémem do budoucna? 

 

Ing. Žitník: Technické řešení není obtížné a je nachystané, ale zarazil nás covid. Mimo covid 

je ještě faktor poptávka, která to ovlivní, jestli bude zájem o online systém, tak má smysl to 

spustit. Když vyjde z obsazenosti té haly před covidem, tak byla v drtivé většině obsazena 

pravidelnými nájemci. 

 

Bc. Prusek: Tak na to chci navázat. Kolik počítáme, že z toho bude příjem a předpokládám, že 

s tou halou budeme spíše v mínusu? 

 

Starosta: Tak na to dneska asi nemá nikdo odpověď. 

 

Ing. Žitník: Ty náklady se dají počítat, tak nějak kolem 50-60 tis. Kč/měs. Proti tomu jsou 

postaveny příjmy. Pravděpodobně to nebude nula, ale nebude to zásadně červené číslo. Do toho 

vstupují další věci. Házenkáři jsou už venku. Má smysl to sledovat, nevypadá to, že by to měla 

být extra zátěž pro obvod, ale samozřejmě to výdělečné nebude. 

 

Starosta: Co se týče energií, tak se to sleduje. Jsou tam ještě některé technické věci, které se 

dořešují, abychom náklady případně snížili. 

 

Bc. Prusek: Počítá se ještě s dalším využitím, jako například kulturním? Jestli ano, tak jak by 

se řešil povrch té haly, aby se nezničil? 

 

Starosta: Jeden ze způsobu úpravy povrchu bylo zapůjčení linolea od starosty z Čeladné, kde 

na zakrytí povrchu používají lino a mají na to speciální parket z plovoucí podlahy a k tomu my 

máme ve vedlejší buňce uložených 120 židlí + stoly. 

 

Bc. Prusek: Děkuji. 

 

Ing. Wieluchová: Říkáte, že ty náklady jsou kolem 60 tis. Kč, tady je 1.340 tis. Kč, takže to je 

přestřelený náklad. 
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Ing. Žitník: Jasně, ale taky obvod ještě neplatí za tu sokolovnu doteď. Tam do toho vstupují 

ještě další prvky, jako je to topení, v okamžiku, kdyto topení nebudeme regulovat a pustíme ho 

celé na rekuperaci, tak ty náklady na to vytápění skočí. Takže dneska je to tak, že to řídí paní 

správcová, tím nejlevnější způsobem, další věc, která do toho vstupuje, když ta sokolovna není 

obsazená, tak se nemusí tolik větrat, tím se tolik neprotopí, takže zatím se to vyvíjí. To číslo, 

které jsem řekl není 100%, ale nemyslím si, že je zásadně mimo. 

 

Ing. Wieluchová: Když je to zabukované pro místní organizace, tak víte přesně, kolik je to 

hodin a kolik se za to platí, takže nějakou představu už máte, ne? 

 

Starosta: Základní máme, ale neumím vám na to přesně teď odpovědět ty částky. Můžeme vám 

to zase nachystat 

 

Ing. Wieluchová: To je zabukované před covidem a po covidu a je to pořád stejné. 

 

Starosta: V současné době jsou ty organizace na venkovním hřišti, pak jsou samozřejmě 

organizace, které jsou uvnitř, to jsou třeba judisté a volejbalisté. Dá se to určitě zjistit, ale 

momentálně u sebe ta čísla nemáme, pokud je chcete, tak jsme schopni vám je zaslat. Musíte 

vycházet z toho, že jsou opatření, která jsou proticovidová. I když jsme měli možnost se tady 

potkat, tak váš postoj byl k tomu, že se přeci jenom nebudeme scházet v rámci covidu, byť to 

umožňoval zákon a legislativa, že za předpokladu, že budeme dodržovat hygienická opatření, 

tak se zastupitelstva mohla konat, to jsme samozřejmě respektovali v rámci toho jednoho 

zastupitelstva, které jsme přesunuli. 

 

Ing. Wieluchová: To nemá s tím nic společného. 

 

Starosta: Tím chci říct, že jsou nařízení, která se na to vážou. Ty covidové opatření končily teď 

někdy.  

 

Ing. Wieluchová: Já tomu rozumím, že jsou covidová opatření. Já jenom chci říct, že to mají 

před covidem, po covidu zabukované na 99%, takže to není těžké propočítat. Mám na mysli 

naše organizace. 

 

Starosta: Ty částky, co máme jsme samozřejmě schopni poskytnout. 

 

Paní Jančíková: Jak cvičí ženy, jestli budou cvičit ve škole v tělocvičně nebo můžou cvičit 

v hale? 

 

Starosta: Zatím jsou tady na základní škole. 

 

Mgr. Komorášová: Ženy se ptaly, ale kvůli těm opatření to teď nejde. Od podzimu jsme se 

domluvily, že budou chodit 2 dny, ale v dopoledních hodinách to nepůjde, protože po nich 

nastupují naši žáci a my bychom nezajistili jejich bezpečnost z hygienického hlediska. 

 

Ing. Wieluchová: Na to je ta hala. 
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Mgr. Komorášová: S večerním cvičením s nimi počítáme. 

 

Paní Jančíková: Já ohledně tělocvičny ne, ale chtěla jsem se zeptat, proč není logo na autě 

technického dvora? 

 

Starosta: Asi vás zklamu, ale nově tam je přilepené od včerejška. 

 

Paní Jančíková: Počátkem května se sekala tráva a chtěla bych vědět, kdo to je? Chodil takový 

mladý hoch, ruce v kapsách a jenom těm dělníkům ukazoval, co mají dělat. U Stračeny tam je 

velký šeřík, ale kdyby hoch vzal větve a nadzvedl to, tak by tam mohla Etesia lépe vjet, tak to 

ne. Mě by zajímalo, kdo to je? 

 

Starosta: Pokud to bylo u Stračeny, tak to mohl být pracovník Stračeny. 

 

Paní Jančíková: Ne. Ten byl z technického dvora. 

 

Starosta: U Stračeny mají pozemek…..věta nedokončena. 

 

Paní Jančíková: Já vím, ale to bylo před 68. Šíleně tam řvala ta Etesia, tak jsem se šla podívat 

z okna, co to je, tak jsem viděla toho hocha, vysokého, štíhlého, jak chodil ruce v kapsách. 

 

Bc. Prusek: Technický dvůr má svého ředitele a teď to vypadá, že je tam další vedoucí 

pracovník? 

 

Starosta: Ještě, než pan ředitel odpoví, tak bych se zamyslel na tím, že když tady byl jakýkoliv 

jiný ředitel, měl k sobě pana Dudíka. To byli lidé, kteří se starali o chod technického dvora. 

Teď je tam pan ředitel a garážmistr. Mají strukturu, kterou mají schválenou, a hlavně je to i 

z důvodu zastupitelnosti. 

 

Ing. Mališ: Nevím, ve které době to bylo, ale byl jsem 2 měsíce nemocný, takže mě zastupoval 

ustanovený zástupce pan Tarnawa, který plní funkci opraváře techniky, jezdí se sekačkou a 

v případě v mé nepřítomnosti mě zastupuje v plném rozsahu. Pokud to bylo v době mé 

nepřítomnosti, taky se podílí na řízení a organizaci celé seče. Já jako ředitel rozděluji práci, 

říkám panu Tarnawovi, kde se, co bude dělat a dále se na tom oba podílíme, aby se prováděly 

kontroly, jak je to udělané. Pokud ukazoval chlapům, co mají dělat, tak je to v náplni jeho práce 

a je to naprosto v pořádku. 

 

Paní Jančíková: Dobře, ale když stojí u toho keře a ukazuje, tak rukou, tak proč to nezvedne 

 

Pan Macháč: S tou Etesií může vjet do keře. 

 

Ing. Mališ: Nemám k tomu, co říct. Je to vedoucí pracovník, taky stojím a ukazuji, co mají 

dělat. 

 

Ing. Mitura: Mluvíte o keřích u Stračeny? 
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Paní Jančíková: To je před vjezdem na 68. 

 

Ing. Mitura: Tam je džungle a ta zeleň by tak neměla vypadat. Co se týče sečení, aby se dalo 

sekat sekačkou, je třeba vyvětvit zeleň, aby se dalo pod ní tou sekačkou vjet, ať to jsou listnaté 

nebo jehličnaté stromy. Žádné zvedání rukou, to je proti bezpečnostním předpisům. Nikdo 

nemůže držet větev a kolem projede Etesia. 

 

Pan Macháč: Vždyť mu usekne nohy. 

 

Paní Jančíková: Oni tam byli s křovinořezem. 

 

Ing. Mitura: Vždyť jste říkala, že se sekačkou. 

 

Ing. Mališ: Pokud je požadavek na ořez keře, tak nám to sdělte, s paní Fiuráškovou to 

projednám a pokud to není ve vegetačním období a pokud je to možné ořežeme. 

 

Ing. Poštová: Mě spíše zajímá systémové řešení toho, že jste měnili organizační řád a ta 

kolonka, toho zastupujícího pracovníka byla vyškrtnuta, tím pádem se umožnila okamžitá 

výpověď panu Dudíkovi a nějaký dělník, tak v jeho obsahu pracovní náplně je zastupování 

ředitele. Takže jaká je v tom filozofie, že se měnil organizační řád a není v organizačním řádu 

zastupující ředitel. 

 

Ing. Mališ: Už jsem vám to říkal minule. Nejsme elektrikářská firma, abychom platili pana 

Dudíka, plnil funkci dispečera. Já nepotřebuji elektrikáře, ale požaduji na tom dvoře, aby tam 

byl opravář, který by byl schopný udržovat a opravovat stroje. Na oba dva lidi finance nemám, 

tudíž jsem se rozhodl k organizační změně, že jednoho propustím a druhého povýším pracovně 

v případě mojí nepřítomnosti. Provedl jsem organizační změnu, funguje to půl roku, funguje to 

perfektně, v době mojí nepřítomnosti to pan Tarnawa zvládl. Pokoseno máme v předstihu oproti 

jiným obvodům. 

 

Ing. Wieluchová: Nechtěla jsem se do toho montovat, ale pan Dudík nebyl jenom elektrikář. 

Rozděloval práci, řídil technický dvůr, tam to nebylo jen o elektrikáři. To jen na okraj, ale chtěla 

bych přejít k fotkám z ulice Stanislavského. 

 

Bc. Prusek: Můžu ještě k technickému dvoru? Když jsme prováděli kontrolu, tak mě zarazila 

jedna věc, a to je ohledně platby právníkovi na měsíční bázi. Já jsem ptala pana ředitele, ale 

zajímalo by mně, kolik platí úřad za právnické služby? Technický dvůr patří pod úřad, tak proč 

nevyužívá stejného právníka. 

 

Ing. Mališ: Myslím, že tato otázka byla už otevřena na minulém kontrolním výboru. Pan magistr 

Krmášek a paní magistra Kořistková, neměli k tomu námitek, oni to považovali za normální, 

že máme právníka v paušálním režimu. Právní a personální agendu, co se týče práva, s někým 

řešit musím. 

 

Bc. Prusek: S tím souhlasím, ale kdybyste mohli předložit, jak často pracuje, jestli by se 

nevyplatilo, zaplatit ho jednorázově než na měsíční bázi. 
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Ing. Mališ: Jsou to věci, které běží po telefonu, teď nám dělá výpovědi zaměstnancům, kteří 

……… věta nedokončena. 

 

Bc. Prusek: Tak to nemyslím, ale zajímá mě, kolik hodin měsíčně ho využíváte? 

 

Ing. Mališ: Dobře připravím. 

 

Starosta: Vrátíme se k fotografiím. 

 

Promítají se fotografie 

 

Ing. Wieluchová: Na ulici Stanislavského ten pozemek, který byl v dezolátním stavu se za 

poměrně vysoké peníze srovnal, aby se tam kosilo Etesií, aby to bylo rychlejší, to je 

v naprostém pořádku, ale tam v určitém místě je voda. Oni, jak tam jezdí s tou Etesií, tak tam 

nadělali znova ty rygoly jaké tam byly předtím. Já si myslím, že by ten trojúhelník měl jít udělat 

zase křovinořezem, ne tam jezdit těmi stroji. Je to stejné, jako to bylo předtím. Rozjeté, ve 

strašném stavu. Je tam bláto, není tam tráva. 

 

Starosta: Z hlediska podmáčení toho pozemku, tak máme hydrogeologický průzkum na stav 

vody, která tam je. Vychází z toho, že v loňském roce byl úhrn srážek + letošní rok vydatný na 

sněhové srážky byl natolik silný, že vrstvy, které jsou v tom složení, zaplnilo jílové vrstvy a ty 

se staly nepropustnými a ta hladina spodní vody se zvedla nahoru. V okolních domech kolem 

vás je plno vody. Co se týče toho sekání, tak se to právě proto dělalo, aby ta Etesia tam mohla 

jezdit, aby tam ti chlapi nemuseli s těmi křoviňáky chodit. 

 

Ing. Wieluchová: Běžte se tam podívat. Je to stejné, jak to bylo předtím. Je to škoda, stálo to 

200 tis. Kč nebo kolik ta oprava. Tam ta voda byla vždycky v tom trojúhelníku, takže ten kousek 

by mohli řešit jinak. 

 

Ing. Mališ: Předchozí řešení, na které jsem apeloval, aby se bývalé zahrádky, které se 

rekultivačně nedodělali, byly tam různé betony, výkopy atd., ať se to předělá na strojní kosení, 

čemuž bylo vyhověno. Loni se provedla rekultivace a dneska je otázka odvodnění, které se 

projevuje jakoby nedostatečné. Sečení to není kousek, ta oblast je podmočená celá. Nebavme 

se o kousku. Pokud se to bude kosit ručně, tak se tam zašlape bahno, zase to nepůjde pohrabat 

a bude ten nepořádek, jaký tam byl. Je pravda, že té vody je tam nadbytek, tam je spíš otázka, 

proč ten pozemek neodvodnit. Do budoucna. Je to finančně i časově náročné. 

 

Ing. Wieluchová: Já si myslím, že je vyhozených 200 tis. Kč úplně zbytečně, když k tomu takto 

přistupuje. Na tom obrázku to tak nevypadá, jak to vyzní ve skutečnosti. 

 

Starosta: Když uděláte čtyři kroky do toho trávníku, tak je tam mokro. 

 

Ing. Wieluchová: Měla by se řešit ta Jubilejní studna ne? 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
Zastupitelstvo městského obvodu 

 
 
 
 
 

   

23 

 

Starosta: Paní Hauptová kolem toho šlapala. My jsem se snažili dovolat, ale bohužel na dostat 

se na vlastníka je skoro nereálné. My nemůžeme sekat, protože to není náš pozemek a paní 

Hauptová se snažila bombardovat vlastníka, ale bohužel se to nepovedlo. 

 

Ing. Wieluchová: Jakým způsobem bombardovat vlastníka? 

 

Starosta: Telefonicky, emailem.  

 

Ing. Wieluchová: Tak měl by jít oficiální dopis z úřadu se vším všudy, ať to má nějakou štábní 

kulturu, a ne že bude jenom někde volat 

 

Mgr. Hrušková: Jak jste to za svého působení na radnici řešila Vy? 

 

Ing. Poštová: To nebylo. Mannesmannova čerpala, tam žádná voda nebyla. Ovšem musí se to 

řešit. 

 

Starosta: To máte pravdu. A ta není už dlouho. 

 

Ing. Žitník: Předmětem diskuze je vzhled nebo voda? 

 

Ing. Poštová: Voda. Tam průzkumy nepomůžou, když ta studna……věta nedokončena 

 

Starosta: Geologický průzkum řekl samozřejmě něco jiného. Řekl, že v rámci toho území, že je 

tam takové složení, že když se napijí ty spodní vrstvy, tak ta voda nemá kam jít. 

 

Ing. Mitura: Máte důvod tam udělat rybník. 

 

Starosta: Zajímavý nápad. 

 

Bc. Prusek: Chtěl jsem se zeptat na parkování Rošického. Sám jsem si pronajímal místo, 

protože jsem se vracel pozdě a několik takových značek na ulici Rošického je. Každá má jinou 

velikost, vzhled atd. 

 

Starosta: Nejsou na našem území. 

 

Bc. Prusek: Je to Poruba? 

 

Starosta: Ne, jsou to soukromé pozemky. Jestli se bavíme za Rošickým směrem ke Kauflandu, 

tak je to soukromý pozemek. 

 

Bc. Prusek: Takže oni si tam tu značku jako by vyrobili sami? 

 

Starosta: Ano. 

 

Bc. Prusek: Děkuji. 
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Starosta: Ovšem myslím, že výroba takových značek není dobrá cesta, protože v okamžiku, 

když někdo odjede na dovolenou, tak je volné parkovací místo, takže to může kdokoli kdykoli 

využít. Jsou nově vybudovaná dopravní značení, budou se stříkat 20. Momentálně probíhá 

měření rychlosti na dvou ulicích. Záměrně neříkám kde, protože potřebujeme statistku takovou, 

abychom věděli pro budoucí úseková měření. 

 

Bc. Prusek: Uvažuje se i o Stanislavském, že by se to tam omezilo jako na Psohlavců? 

 

Starosta: Samozřejmě je možné provádět ta měření jinde, třeba na ulici Stanislavského, 

 

Ing. Dvorský: Informace pro vás pro všechny a zároveň je to i pozvánka s rodinami, s dětmi a 

vnuky, svinovská pouť zatím je připravena v celém rozsahu. S tím, že 13. a 14. 6. se rozhodne, 

dle rozhodnutí vlády o rozvolňovacích opatřeních, zda budou povolena pódiová vystoupení bez 

omezení, které předpokládá nějaké testy, nějaké roušky atd. Máme připravené veškeré pouťové 

atrakce, prodejce, pódiové vystoupení. Všichni jsou osloveni, všichni potvrdili účast. S paní 

Janou Štekbauerovou budeme toho 13 a 14. řešit zrušení pódiových vystoupení podle 

rozhodnutí. Další informace, co se týče dopravního omezení, které má nastat 14.6 a má přibližně 

trvat předběžně do konce měsíce srpna. Jedná se o uzavření křižovatky u stavěného Lidlu. 

Odhalili jsme tam trošku nedostatky ze strany Poruby i města, co se týče informovanosti o 

dopravním značení křižovatek, objížděk, a hlavně o časovém režimu propustnosti křižovatky u 

kostela. Toto všechno se snaží v těchto dnech napravit město i s Porubou. Dneska jsem měl 

jednání přímo s pracovníci realizační firmy stavby Lidl. Snažíme se to všichni nějakým 

způsobem podpořit, ať se neřekne, že Svinov byl ten, který to všechno zaprojektoval. My se 

budeme snažit udělat bezpečný Svinov pro naše občany z titulu objízdných tras, které budeme 

chtít, aby byly dodržované. Další informace, co se týče dopravy, tak od 15.5. do 15.6. na dvou 

svinovských komunikacích jsou instalovány dva neviditelné registrační radary, které nám 

pomohou vyhodnotit dopravní chování řidičů a zatíženost těchto komunikací. Jakmile budeme 

mít výstup, mám předjednáno s magistrou Kolkovou a ředitelem městské policie Plačkem 

následná řešení. My trochu kopírujeme Radvanice a Bartovice starostu Boháče. Včera jsem 

s ním měl o tom jednání. Připojím se k němu, protože on už oslovil primátora ohledně 

financování policistů, kteří by se měli nějakým způsobem podílet na sankcionování těchto 

řidičů. Tito policisté by pravděpodobně sdíleli nějakou místnost na jednotlivých radnicích 

v rámci celého města Ostravy. Je to věcí jednání a je to běh na dlouhou trať. Primátor tomu 

nakloněný není, ale všechny městské obvody řvou a chtějí to, protože nedisciplinovanost řidičů 

je vysoká. A ještě další taková informace. Včera zasedala komise životního prostředí přišel nám 

tam osvětlit jeden materiál inženýr Valerián, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu a 

inženýr Belda, ředitel příspěvkové organizace OZO Ostrava a byla přítomna i náměstkyně 

Kateřina Šebestová. Jednalo se o schválení a odsouhlasení, aby materiál mohl postoupit do rady 

města a jednalo se o výstavbě třídící linky komunálního odpadu ve výši cca 200 mil. Kč, která 

bude jako prvotní nutná stavba před tím, než začneme plnit požadavky omezení skládkování 

komunálního odpadu na skládku v Ostravě která má životnost do roku cca 2030-2032. Toto 

řešení se samozřejmě konzultuje s koncovým spalovacím stupněm, k tomu se hlásí pouze 

Veolia a s ČEZem ta komunikace není na takové úrovni, která by byla vhodná. Všech nás se 

bude dotýkat určitě navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu, toto navýšení se očekává od 

příštího roku, pokud ne už letos. Je to velká výzva do budoucnosti, protože Ostrava jako jediná 

začala s tímto řešením jako první a velmi intenzivně. 
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Starosta: Já jsem hovořil s policií České republiky dopravním inspektorátem a ti přislíbili, že 

nějaké monitorování bude, protože je dopravních policistů málo, jsou většinou na místech, která 

jsou zavřená a tím, že se změnila i na základě jednání začátek ne 14.6., jak jsme deklarovali, 

protože z počátku si myslela, že uzavře sjezd z Rudné u technického dvora. Bohužel se to 

posune a vypadá to zatím, tak že se zavře až od 1.7. Ovšem definitivní datum budeme vědět 

nejspíše v pondělí, kdy probíhají závěrečná jednání. Budeme vás samozřejmě všechny 

informovat, takže to bude na facebookových stránkách a na našich stránkách se podíváte a ta 

informace tam bude. Tímto bych chtěl poděkovat panu Žitníkovi a paní Fucimanové, kteří se 

starají o tato média a občany informují. 

 

Ing. Wieluchová: To znamenám, že ta křižovatka u technického dvora bude zavřená? 

 

Starosta: Bude částečně omezený provoz. Jestli chcete přepošlu vám tu dokumentaci, která 

k tomu je. Samozřejmě sjezd z Rudné bude zavřený. 

 

Ing. Wieluchová: Kde bude nájezd k tomu Lidlu? 

 

Starosta: Bude z kruhové křižovatky, která se právě chystá. Dnes už tam náznak té křižovatky 

je. Přímo na konci příjezdu ze Svinova. 

Ing. Wieluchová: To znamená, u technického dvora kruhový objezd?? 

 

Starosta: Jak je u technického dvora kruhový objezd ano. 

 

Ing. Wieluchová: Tam bude kruhový objezd?  

 

Starosta: Ano. Na té křižovatce Nad Porubkou a rampa na Rudnou. 

 

Ing. Wieluchová: To bude katastrofa. 

 

Starosta: Když se tam podíváte, tak je tam ten náznak objezdu vidět. 

 

Pan Macháč: Určitě to bude lepší než ta křižovatka, co je tam teď.  

 

Ing. Wieluchová: Jak může vůbec někdo to povolit postavit. Už teď je to překrmené a až budou 

jezdit ti lidi do to obchodu, to bude katastrofa. Hornbach, který má z kruháče přímo vjezd, mohl 

mít vjezd na konci svého parkoviště. 

 

Starosta: Filosofie, abyste věděla, další stavby následující je rampa F. To znamená kruhový 

objezd na ul. Francouzská. Mělo by to na sebe navazovat. 

 

Ing. Wieluchová: Ale kdy?  

 

Starosta: Bylo dohodnuto s městem, že první se postaví kruháč u Lidlu a potom se bude 

pokračovat. Právě probíhají povolení pro tu F rampu. 
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Ing. Wieluchová: Ještě se vrátím k té vodě. Uvědomte si, že celé plynové potrubí je ve vodě. 

Komu patří ta cesta na Stanislavského, pane Mužíku? Naše? 

 

Ing. Mužík: Naše. 

 

Ing. Wieluchová: A tam je potrubí, které je ve vodě. To je otázka průseru velice brzo. 

 

Starosta: Nejsem si úplně jistý, ale plynové potrubí je plastové 

 

Ing. Mužík: Plynové potrubí je skutečně plastové. 

 

Paní Jančíková: Já si vzpomínám, že před mnoha lety paní Poštová myslím zadávala na 

kanalizace, aby ta voda z jubilejní studny šla do dešťovky. Oni to zakázali a mám takový dojem, 

že ta voda je kontaminovaná. 

 

Starosta: V rámci toho hydrogeologického průzkum je tam i zadaný rozbor té vody. 

 

Starosta: Děkuji vám za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

Konec v 17:40 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                
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