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Zápis č. 23
ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne
1 l .6.201 8
Přítomni:
Nepřítomni:

viz prezenční listina (příloha č. 1)
Milan Pospěch, Ing. Vladimír Petana CSc.

Jednání řídil:

Igor Trávníček — starosta, zahájeno 16:07 hod., ukončeno v 19:05 hod.

Zapisovatel:
Návrhová komise:
Přítomno:

Ing. Jan Socha
Ing. Jan Dvořák a Vladislava Kopitzová
11 občanů a 4 úřednice

Starosta Trávníček všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů z 15.
Zapisovatelem bude tajemník Ing. Socha. Navrhl ověřovatele zápisu Petra Baluška a Ing.
Kvétoslavu Hrabovskou kteří s návrhem souhlasili.
23/303.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
určuje
za ověřovatele zápisu Z23. zasedání Zastupitelstva
Petra Baluška a Ing. Květoslavu Hrabovskou.

městského

obvodu

Hrabová

Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ověření zápisu z minulého zasedání zastupitelstva (26.3.2018):

Ing. Milan Orkáč - bez připomínek
Ing. Bedřich Chlupatý - bez připomínek
Ing. Dvořák má námitku, že novou cyklostezku pod Místeckou měl projednat starosta
s cyklokoordinátorem a neměla to za úkol komise výstavby, dopravy a ekologie. Starosta
námitku akceptoval.
23/304.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Milana Orkáče a Ing. Bedřicha Chlupatého o ověření zápisu
z 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 26. 3. 2018.
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Starosta dále navrhl 2 členy návrhové komise Ing. Dvořáka a paní Kopitzovou kteří s tím
vyslovili souhlas.
23/305.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
členy návrhové komise pro 23.

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
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Ing. Jana Dvořáka a Vladislavu Kopitzovou.
Hlasování:

PRO 12 ZDRŽEL SE

(Ing. Dvořák)

Navržený program zasedání:

1)Zpráva o plnění rozpočtu MOb Hrabová za první čtvrtletí 2018
2)Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2017 včetně zprávy auditora
3)Účetní závěrka a účetní převod výsledku hospodaření MOb Hrabová za rok 2017
4)Rozpočtová opatření Statutárního města Ostrava v roce 2018
5)Rozpočtová opatření MOb Hrabová v roce 2018
6) Návrh na přijetí daru části pozemku od TJ Sokol Hrabová
7) Informace o činnosti RMOb mezi 22. a 234 zasedáním ZMOb
8) Různé
K navrženému programu nebyly vzneseny připomínky.
23/306.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
program zasedání 23. Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dle předložené pozvánky.
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Adl) Zpráva 0 plnění rozpočtu MOb Hrabová za první čtvrtletí 2018
Starosta tento bod uvedl a s odkazem na písemné materiály předal slovo Ing. Hrabovské
k vyjádření Finančního výboru. Ta navržené usnesení podpořila.
23/307.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu
Hrabová za leden až březen 2018“.
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad2) Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2017 včetně zprávy auditora
Ing. Hrabovská poděkovala odboru FSM za zpracování Závěrečného učtu. Prostředky
k rozdělení k 31.12.2017 jsou více než 34 mil. Kč. Nedoporučovala tyto volné prostředky
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dnes rozdělovat, ale zapojit do rozpočtu na příští rok, kdy se očekávají větší investice (MS,
kult. Zařízení). FV doporučuje závěrečný účet bez výhrad schválit.
Starosta se otázal, zda má někdo ze zastupitelů zájem na rozdělení přebytku.
Mgr. Šumbera toto nedoporučuje.
Starosta uvádí, že na dětské hřiště V areálu TJ Sokol nebyla získána dotace na toto dětské
hřiště z Nadace ČEZ.
Starosta proto navrhuje, aby se hřiště financovalo z vlastních zdrojů nebo se V budoucnu
žádalo o dotaci znovu. Zamítnutí žádosti ze strany Nadace ČEZ nebylo zdůvodněno.
Petr Novák uvádí jako jeden z důvodů zamítnutí dotace, že TJ Sokol neodebírá el. energii od

ČEZu
Ing. Hrabovská uvádí, že jsou možnosti získání dotací z MŠMT.
Mgr. Šumberovi se nelíbí nekoncepční záměry s areálem TJ Sokol. Navrhuje udělat koncepci
areálu a podle ní postupovat dále.
Ing. Dvořákovi se nelíbí, že by se o této otázce mělo rozhodnout hned bez znalosti potřebných
informací.
Petr Novák informuje zastupitele, kde a proč by mělo být situováno dětské hřiště. TJ Sokol si
nechal zpracovat projekt na toto hřiště, který byl předmětem žádosti.
Ing. Milan Orkáč navrhuje, aby se hřiště financovalo z rozpočtu MOb, nebot) prostředky
vyčlenili zastupitelé již V minulém roce.
Ing. Hrabovská se ptá, do kdy je potřeba rozhodnout a kolik financí bude zapotřebí.
Petr Novák sděluje, že veškeré podklady má starosta a že finanční náklad V žádosti na Nadaci
ČEZ je 780 tis. Kč. Doporučuje schůzku s projektantem a upřesnění nákladů.
Starosta doporučuje uskutečnit zasedání ZMOb V mimořádném termínu nad upřesněnými
podklady cca do 1 měsíce.
Mgr. Šumberovi připadá budování areálu pohádku „jak pejsek s kočičkou pekli dort“ a že
budování hřiště mělo být až nakonec, tzv. třešničkou na dortu.
Ing. Orkáčovi se nelíbí, co se udělalo pro děti na jižním konci.
Mgr. Šumbera vyzval Ing. Orkáče, aby již dále nekandidoval, neboť za 20 let pro HrabovouJih nic neudělal.
Ng. Dvořák se nebrání uskutečnění mimoř. Zastupitelstva, ale do té doby by se mělo prověřit,
zda se na plánovaném místě dá skutečně hřiště vybudovat.
D0 debaty se přihlásil občan- a požaduje po zastupitelích, aby přebytek peněz poukázali
místním spolkům (Zelená Hrabová, hasiči, TJ Sokol, ZS. .. ). V minulosti bylo údajně zvykem,

že bývalý starosta Ing. Rundt penize spolkům nabízel, když přebývaly. Vyjmenovává
příklady, na které výdaje spolků by se financí daly využít.
Starosta oponuje, že je V kontaktu se spolky. Např. kontejner od ÚMOb by mohli hasiči
využít. MOb se nepostavil zády k podpoře Hrabovjánky, ale žádná žádost nedošla, neboť
Zelená Hrabová získálá sponzorský dar od společnosti Brembo.
V. Kopitzová nesouhlasí s vyjádřením starosty, že finance jsou k rozdělení, neboť nás čekají
V horizontu 5 let velké investice. Je třeba na ně šetřit. Souhlasí s vyjádřením Ing. M. Orkáče,
že je třeba podpořit výstavbu dětského hřiště V areálu TJ Sokol. Jinak považuje debatu za
zbytečnou.
Ing. Hrabovská uvádí, že naspořené peníze nejsou za poslední rok, ale delší dobu a finance
pro spolky byly rozděleny na základě schválených transparentních pravidel. Jednala s panem
starostou hasičů o možné rekonstrukci hasičárny. Na to zřejmě je možné získat dotaci.
Ing. Dvořák se také připojuje k názoru finance šetřit na velké investice.
Ing. Rundt potvrzuje, že peníze se šetřilý dlouhodobě a vyzývá k obezřetnému vynakládání
těchto peněz.
Občan-vyzývá zastupitelé k šetření a neplýtvání jako např. na propustek Ve stromoví.
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Starosta nechává hlasovat o navrženém usnesení k tomuto bodu:
23/308.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města Ostrava, městského obvodu
Hrabová za rok 2017, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017
a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením, ato bez výhrad.
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad3) Účetní závěrka a účetní převod výsledku hospodaření MOb Hrabová za rok 2017
Starosta bod uvedl. Ing. Hrabovská za FV doporučila usnesení schválit.
23/309.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
a) účetní závěrku statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní
období roku 2017 ve výši plus 10 656 535,24 Kč do výsledku hospodaření předcházejících
účetních období (účet 432).
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad4) Rozpočtová opatření Statutárního města Ostrava v roce 2018
K tomuto bodu nebyla žádná rozprava, takže starosta nechal hlasovat.
23/310.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
rozpočtové opatření statutárního města Ostrava, kterým se:
zvýší
neinvestiční přijaté transfery z VPS
SR
pol. 4111, ÚZ 98008
zvýší

0

129 tis. Kč
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5 6118, pol. 5175, Uz 98008
5 6118, pol. 5139, Uz 98008

5
5
5
5
5

6118, pol.
6118, pol.
6118, pol.
6118, pol.
6118, pol.

5169, Uz 98008
5021, Uz 98008
5031, Uz 98008
5032, Uz 98008
5173, Uz 98008

0000000

běžné výdaje
2
2
9
86
20
8
2

tis.
tis,
tis,
tis,
tis,
tis,
tis,

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

zvýší
ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR

pol. 4116, ÚZ 103333063
pol. 4116, Uz 103533063

52 tis. Kč
292 tis.

zvýší
neinvestiční transfery
5 3113, pol. 5336, ÚZ 103333063
5 3113, pol. 5336, ÚZ103533063

52 tis, Kč
292 tis.

zvýší
převody mezi statutárními městy a
městskými obvody-příjmy

5 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, org. 521

5 tis.

zvýší
běžné výdaje
53745, pol. 5169

5 tis.

zvýší
ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR

pol. 4116, Uz 103533063
pol. 4116, Uz 103133063
zvýší
neinvestiční transfery
53111, pol. 5336, ÚZ103533063
5 3111, pol. 5336, ÚZ103133063

Kč

152 tis.

27 tis.

0

152 tis.

O

27 tis.

Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad5) Rozpočtová opatření MOb Hrabová v roce 2018
K tomuto bodu opět nebyla rozprava, starosta nechal neprodleně hlasovat.
23/311.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

Kč
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bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 1, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§6171,p01.5171

o

46 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

o

46 tis.

bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 2, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§3612,p01.5151

o

50 tis.

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

o

50 tis.

bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 3, kterým se:
zvýší
kapitálové výdaje
§3113,p01.6130
běžné výdaje
% 3399, pol. 5169, org. 33399

o

20 tis.

0

§ 3745, pol. 5169, Uz 2

o

34 tis. Kč
17 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

0

71 tis.

bere na vědomí

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 5, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 6320, pol. 5163

0

3 tis.

sníží
běžne výdaje
§ 6409, pol. 5901

0

3 tis.
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bere na vědomí

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 6, kterým se:
zvýší
běžné výdaje

; 6402, pol. 5366, ÚZ 120113014

§ 6402, pol. 5366, UZ 120513014

12 tis.
68 tis.

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

80 tis.

bere na vědomí

zvýší
běžné výdaje
§ 3312, pol. 5222
§ 3419, pol. 5222
§ 3429, pol. 5222
§ 3900, pol. 5222
zvýší
kapitálové výdaje
§ 3419, pol. 6322

O

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 7, kterým se:

7
13
10
15

tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
K6
K6

50 tis.

sníží
běžné výdaje
§ 3419, pol. 5222
§ 6409, pol. 5901

50 tis.
45 tis.

bere na vědomí

0

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5179
§ 6171, pol. 5169
© 3612, pol. 5171
š 6320, pol. 5163
§ 3613, pol. 5171
sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901
© 3612, pol. 5171
© 6171, pol. 5171

00000

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 8, kterým se:

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 9, kterým se:

56 tis. K6
26 tis. K6

500 tis. K6
3 tis. K6
31 tis. K6

85 tis. K6
500 tis. K6
31 tis. K6
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zvýší
nedaňové příjmy
§3319,p01.2111
§2219,p01.2119
§ 5311, pol. 2212
§ 6320, pol. 2322
§ 3612, pol. 2324

o
o
o
o
o

zvýší
běžné výdaje
§6171,p01.5137
§ 6171, pol. 5424
§ 3612, pol. 5909

o
o
o

63 tis.Kč
3 tis. Kč
370 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901
§ 6409, pol. 5901
§6171,p01. 5011

o
o
o

11 tis. Kč
360 tis. Kč
3tis. Kč

3tis.
17tis.
16 tis.
16 tis.
10 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 10, kterým se:
zvýší
nedaňové příjmy
§2219,p01.2119

o

14 tis.Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3613, pol. 5909
§ 3421, pol. 5031
§ 3421, pol. 5032

o
o
o

42 tis. Kč
10 tis. Kč
4 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

o

42 tis. Kč

Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad6) Návrh na přijetí daru části pozemku od TJ Sokol Hrabová
Starosta tento bod uvedl s tim, Že je možné z odboru školství MMO získat částku 1,5 mil. Kč
na projektovou dokumentaci. Podmínkou je, aby pozemky pod budoucí sportovní halou
patřily MOb a nikoliv TJ Sokol.
Ing. Dvořak namítá, že by hala měla být na jiných pozemcích než je uvedeno v dnešním
materiálu. Považuje to opět za nekoncepční ze strany vedení obvodu.
Petr Novák vysvětluje, proč TJ Sokol rozhodl o situování uvažované haly na pozemcích, které
jsou předmětem daru.
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Mgr. Šumbera požaduje vysvětlení, o které parcely se konkrétně jedná.
Ing. Faicová se omlouvá, že chybně zaznamenala čísla parcel určené k darování. Nebude se
jednat o l parcelu, ale části 3 parcel. A bude to koncipováno jako smlouva 0 budouci smlouvě
darovací.
Ing. Hrabovské se nelíbí, že z pozemkem je nutno převzít i stavby na těchto pozemcích.
Zastupitelé se dohadují s Ing. Faicovou, kterých parcel se budoucí dar týká.
Ing. Hrabovská se ptá, kdo na darovaných pozemcích bude halu budovat. Dostalo se jí
odpovědi, že investorem bude MOb Hrabová, poukazuje na nedostatky důvodové zprávy,
Ing. Dvořák navrhuje, aby se tento bod stáhl z programu pro zmatečnost.
Po doplnění požadovaných udajů Ing. Faicovou starosta nechal hlasovat o pozměněném
usneseni:
23/312.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
souhlasí
na straně budoucího obdarovaného s přijetím daru části pozemku část parc.č. 1699, 1700,
1701 V areálu TJ Sokol Hrabová V k.ú. Hrabová, od dárce TJ Sokol Hrabová, z.s.
a ukládá

starostovi požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu.
z.: Igor Trávníček
t.: do 30.6.2018
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad7) Informace o činnosti RMOb mezi 22. a 23. zasedáním ZMOb
Starosta podává informace 0 některých událostech, které proběhly v mezidobí.
Informuje o záměru Magistrátu vybudovat cyklostezku do průmyslové zony. Tento záměr byl
pozastaven, kvůli neochotě TESCA prodat část pozemku. Primátor Macura je V kontaktu
s ředitelstvím TESCO v Praze a údajně se podařilo dojít k dohodě.
Starosta podává informaci, že vzhledem špatnému stávajícímu stavu restaurace U lípy, bylo
navrženo statikem objekt zbourat. Majitelé mají zájem obnovit sál, restauraci a možná také
bowling.
Starosta vzhledem k zájmu uskutečnit zasedání ZMOb V mimořádném termínu doporučuje
termíny ll., 18. nebo 25.7.2018. Nakonec se po orientačním hlasování zastupitelé shodli na
termínu 18.7.2018 V 16:00 V sále hasičské zbrojnice.
Ing. Dvořák se zajímá o náklady uvažovaného spuštění provozu Senior Taxi.
Starosta vyzval Mgr. Bollogovou, aby představila projekt Senior TAXI.
Vedoucí odboru OSVV Mgr. Bollogová podrobně prezentovala službu Senior TAXI.
Občané budou mít možnost využít službu 4x měsíčně. Službu bude provozovat stejný
dopravce jako pro Ostravu-Jih. Věková hranice byla snížena na 70 let.
V. Kopitzovou zajímá, zda služba bude pouze na k.ú. Ostrava. Dostalo se jí odpovědi, že ano.
Není určeno, za jakým účelem senior pojede. Služba bude umožněna na základě vystavené
průkazky.
Ing. Dvořák se opakovaně zajímá, jaké budou náklady V roce 2018. Po uskutečnění dotazu na
finančním odboru bylo sděleno, že se počítá V rozpočtu s částkou cca 160 tis. Kč, ale
předpokládá se, že tato částka nebude zcela vyčerpána.
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Občana-zajímá, zda budou existovat výjimky, např. cesta přes Vratimov, když bude
uzavřeno propojení k jihu Hrabové. Bylo odpovězeno, že rozhoduje cílové místo, nikoliv
průjezdní.
Ing. Rundt potvrzuje, že částku V tuto chvili nelze přesně predikovat.
Mgr. Bollogová uvádí, že podmínku věku splňuje 523 občanů Hrabové a více ukáže zkušební
provo

ObčanZ-se ptá na soulad s ochranou osobních údajů GDPR. Mgr. Bollogová uvádí, že
bude postupováno V souladu s GDPR.
Ing. Dvořáka dále zajímá, jak bude vypadat kalendář k výročí 100 let vyhlášení ČSR.
Člen kulturní komise-ipřesňujé, že kalendář bude distribuován po volbách. Kalendář
navrhla údajně předsedkyně KK V. Kopitzová.
Ing. Dvořák se ptá, kdy bude vyklizen byt v hasičské zbrojnici.
Starosta odpovídá, že nájemník se z hasičárny přestěhuje až se na Šídlovci uvolní adekvátní
byt.
Občan _se ptá na některá usnesení RMOb, např. na zpoplatnění reklamních panelů u
Benziny. Dále se ptá na podmínky využiti veřejné plochy u splavu.
se ptá na podmínky MOb k ukončení hornické činnosti V oblasti Pilíků. Ing. Faicová
fundovaně odpovídá.
se ptá, zda se bude o prázdninách 2018 realizovat družina v ZŠ. Starosta odpovídá, že se
to nestihne v roce 2018.
Občan- se ptá, zda je projekt na rozšíření parkovacích ploch u ZŠ součástí projektu
budování družiny. Starosta odpovídá, že nikoli.
23/313.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
informaci o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 22. a 23. zasedáním
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Starosta nechal na tomto místě hlasovat o termínu příštího zasedání ZMOb.
23/314.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
termín 24. zasedání ZMOb 18.7.2018.
Hlasování: přítomnými jednomyslně schváleno
Ad 8) Různé
Ing. Dvořák se zmínil, že by nebylo dobré uskutečnit úplnou uzávěru provozu při budování
kruhového objezdu Paskovská — Mostní.
Starosta předává poslední informace z hejtmanství MsKrajé, že doprava bude směrem na jih
Hrabové uzavřena, ale směrem na Vratimov bude umožněn jednosměrný provoz.
Ing. Dvořák se ptá, zda MOb má informaci, že po dobudování Prodloužené Mostní bude
úplný zákaz kamionové dopravy přes Hrabovou, Starosta odpovídá, že přes příslib
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hejtmanství takový dokument nemá.
Ing. Dvořák se dále ptá, proč dosud není vyznačena Naučná stezka jako turistická stezka
značkami. Odpovídá Petr Žižka, že se tim sice zabývali na mediální komisi. Jé třeba, aby úřad
navázal kontakt s KČT a on s nimi v terénu bude spolupracovat.
Ing. Dvořák se opakovaně ptá, kdo je vlastníkem mostku k Pilíkům. Odpovídá občan MP, že
státní firma Diamo mostek V rámci akce zkapacitnění opraví bez ohledu na názor cca 19
vlastníků. Údajně je již vybrán dodavatel.
Občan _ chce, aby to bylo dopředu známo, neboť přes tento mostek se plánují běhy
(půlmaraton)
Ing. Dvořák informuje o jednání s cyklokoordinátorem p. Krejčím a neměla by být překážka
V řešení cyklostezky pod Místeckou ulicí. Na toto téma polemizuje se starostou. Ing. Dvořák
cituje souhlasné stanovisko cyklokordinátora k vytvoření této cyklostezky. Shodují se, že
propojení průmyslové zóny s Hrabovou je nutné, což podporuje i Ing. Rundt. Ing. Rundt
pozitivně vnímá, že součástí Prodloužené Mostní bude i cyklostezka.
Ing. Dvořák kritizuje, že není možné pěší propojení mezi Hrabovou z ul. K nadjezdu do
průmyslové zóny, neboť je zde staveniště.
Ing. Dvořák opakovaně připomíná, že je špatně nasvícený kostel a nesvítí světlo v malé
věžičce. 2 ze 4 osvětlení ze sloupů jsou nasměrovány do stromů.
Také se zmiňuje o kanálu u Pilíků, kde hyne zvěř a není dobře zabezpečen. Nebyla
realizována myšlenka _zasypát kanál hrubým štěrkem. Ing. Rundt připomíná, že tuto
problematiku řeší závěrečná zpráva k ukončení hornické činnosti. Dále připomíná, že plot

z jižní strany je vdobrém stavu. Občan-kritizuje funkci pachových ohradníků, což
obhajuje zastupitel Ing. Chlupatý. _ podporuje navrhované řešení p. _ Zastupitel
Chlupatý připomíná, že V kanále se shromažďují kaly, které se občas vybírají.
Ing. Dvořák kritizuje stav dopravní značky Parkování u ZŠ, že tam není P rezervé. Starosta
říká, že V pořádku je dodatková tabulka.
Ing. Dvořák navrhuje, aby se přesunula autobusová čekárna z autobusové smyčky u ZŠ na
zastávku kostelík, kde čekárna chybí. Starosta namítá, že autobusové zastávky vč. čekáren
mají být přesunuty pod správu města. Mgr. Šumbera s návrhem p. Dvořáka polemizuje.
V 18:01 odchází ze zasedání zastupitelstva zastupitel Lyčka.
Ing. Dvořák kritizuje umístění zpomalovacího prahu na ul. U kotelny, kdy je umístěn na
začátku ulice a ne uprostřed, jak navrhovala jeho komise. Oběanka-doporučuje umístění
ještě jednoho dalšího zpomalovacího prahu uprostřed ulice U kotelny kvůli bezpečnosti
obyvatel. Toto IngDvořák nepodporuje, ale navrhuje umístění stávajícího prahu doprostřed
ulice.
Ing. Dvořák vznáší na starostu další prosby. Chce dodat pro komisi výstavby DE:
- Generel zeleně
- Projekt nového umístění MŠ u úřadu
- Studii pro zástavbu 50 RD mezi Paskovskou a ulici U řeky.
Starosta dodání těchto dokumentů přislíbil.
Zastupitel Ing. Orkáč poukazuje na nedávný pokus o znásilnění a vyzývá k obezřetnosti a
k informování obyvatel. Zastupitelé polemizují, zda byl pachatel dopaden. Ing. Orkáč
kritizuje práci Městské policie kvůli přestupkové činnosti, vandalismu a krádežím. Starosta
informuje, že MP pravidelně vydává čtvrtletní zprávy o své činnosti, které projednává RMOb.

Občanka-uvádí konkrétní případ, kdy policie ČR byla nečinná.
Starosta připomíná, že je to dáno nízkým početním stavem příslušníků PČR, kteří hlídkují
V terénu.
Ing. Dvořák uvádí, že V komisi pro strategický plán se bavili o spolupráci obou policií a
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koordinaci jejich činností.
Ing. Chlupatý se vrací k problému neosvětlené věžičky kostela. Řeší se. Dále uvádí, že Policie
ČR často odkládá případy, jelikož je pachatel je neznámý á poškozený stráví vypisováním
formulářů spoustu času.
Občan _vidí jednu z příčin přestupkovosti V Hrabové nedostatečný počet kamer. Starosta
odpovídá, že má podány žádosti na umístění 2 kamer, ale prozatím nebylo realizováno.
Ing. Rundt uvádí konkrétní případ, kdy mu bylo zcizeno jízdní kolo V kamerovaném prostoru
u Tesca a pachatele se nepodařilo dopadnout. Starosta připomíná, že by záznamy z kamer
musel někdo vyhodnocovat a nebudou-li napojeny na centrální pult MP, nemá smysl je
nasazovat.

Ing. Hrabovská se ptá na nekoncepční výběr dodavatelů energií, kdy v roce 2017 byl 2X
vyměněn.
Starosta jako příčinu vidí, že centrální aukce řídil E-centre, ale Magistrát si vybral jinou
firmu. Starosta sdělil, že si Hrabová vybrala firmu E-centre pro zajištění dodavatelé energií.
Mgr. Strnišťová by se chtěla s MŠ připojit k tomuto systému.
Ing. Hrabovská kritizuje, že v konečném důsledku energie nebyla levnější, nebot, byl vybrán
neseriozní dodavatel.
Občan-se ptá na firmu pro drcení odpadů na Tajze. Starosta odpovídá, že tento provoz byl
povolen MsKÚ přes nesouhlas MOb Hrabová, což se občanovi hrubě nelíbí.
Zastupitelku Kopitzovou zajímá, jak na hlučný provoz drtičky budou reagovat budoucí
obyvatelé domků, které se v lokalitě mají stavět.
Občar-kritizuje špatnou informovanost k této záležitosti.
Mgr. Sumbera občana odkazuje na jednání zastupitelstva MSK, které se koná 14.6.2018.
Občanaie dále zajímá o stavbu Prodloužené Mostní a jak překlene ul. Bažanovou. Chce
vědět, zda se bude opravovat stávající Mostní. Starosta od ovídá, že V souvislostí
s Prodlouženou Mostní se s opravou Mostní nepočítá. Redakto
připomíná, že veškeré
otázky k Prodloužené Mostní jsou zodpovězeny starostou v minulých Hrabovských listech.
Občan. si dále přeje zpevnit a opravit propojku od sklenářství Kohoutka na Domovskou.
Občan. kritizuje plánovanou výstavbu MŠ za úřadem, která jejich rodině zamezí příjezd
k provozovně. Uvádí, že se jedná o poměrně velké movité věci a kulturní památky značné
hodnoty. Starosta namítá, že je možné provozovnu zásobovat z Paskovské, z čímž otec a syn
.zásadně nesouhlasí a tvrdí, že příjezd ze zadu je stale veden jako přístupová komunikace.
Starosta navrhuje v této věci uskutečnit jednání s projektantem a zainteresovanými stranami.
Pan J. uvádí případ, kdy i jemu bylo zcizeno jízdní kolo a pachatel dopaden nebyl. Navrhuje,
aby ochůzkáři MP chodili bez uniforem v čase nejčastějších krádeží mezi 3-4 hod. ranní.
Pahapeluje na zastupitele, aby si více vážili přírody a krajiny a nenechali zastavět
veřejnou zeleň takovým tempem jako doposud a byli jsme ohleduplnější k přírodě. Nelíbí se
mu ani kácení stromů v prostoru budoucího umístění MŠ za úřadem.
Mgr. Sumbera sděluje, že komise pro strategický plán se shodla na tom, aby prostor kolem
Domovské nebyl V budoucnu zastavován.
Občanka-se ptá, kdy se budou kácet stromy na hřbitově. Starosta odpověděl, že byla Radou
6.6.2018 vybrána firma a podepsaná SOD na kácení stromů na hřbitově.

Pan-vádí odstrašující příklad z Paskova, kde na tlak místní občanky zkáceli strom
starý 500 let na hřbitově.
Občanka
se ptá, kdy bude termín zahájení výstavby MŠ. Navrhuje aby i po výstavbě nové
MŠ fungovala MŠ na Příborské ul. Starosta odpovídá, že budoucnost eventuálně uvolněného
objektu MŠ Příborská doposud nebyla řešena.
Mgr. Strnišťova uvádí statistické údaje po zápisu dětí do MS, kdy je zapsáno 27 dětí a dalších
35 dětí chodí do MS mimo Hrabovou. Ví otom, že kapacita bude naplněna.
Občan _se ptá na 60 ha volných pozemků určených pro stavbu RD. Jižní část bude
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zastavěna. Plánuje MOb do budoucna rozšíření či vybudování zdravotnických zařízení pro
praktického a dětského lékaře a co je uvedeno ve strategickém plánu. Starosta odpovídá, že
strategický plán předpokládá budování centra obce, ale není přesně určeno, které provozovny
zde budou.
Občan-navrhuje, aby se V uvolněné budově MŠ na V.Huga, která je údajně V havarijním
stavu, zde umístilo zdravotní středisko a V patře startovací byty pro mladé nebo seniory.
Starosta potvrzuje, že zastupitelé ani komise pro strategický rozvoj prozatím neřešila budoucí
využití uvolněných budov po MS. Dále starosta uvedl, že navštívil lékaře V Hrabové a tito
jsou s podmínkami svých zařízení spokojeni.
Mgr. Šumbera doplňuje, že zdravotní péče V Hrabové je dostatečná vč. rehabilitací a dobrá
dostupnost je i na nemocnice V Ostravě.
Občanu _jde o to, aby se nevyužité budovy po školkách neprodávaly, ale využily pto
potřebu obce.

Občan _jako zářný příklad využití objektu je kotelna na Šídlovci.
Tajemník Ing. Socha ocenil činnost spolku Zelená Hrabová, který nežádal MOb o další dotaci
na park Hrabovjanka a pozval přítomné na slavnostní otevření parku V pátek 29.6.2018 od 15
hod.
Občan P.Ž. pozval všechny na vyjížďku na kolech 18.6.2018 do Paskova.
Členka návrhové komise V. Kopitzová přečetla kompletní znění usnesení z dnešního
zasedání.

Starosta poděkoval zastupitelům a občanům za aktivní účast a ukončil zasedání ZMOb
V 19:05 hod.

