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Zápis č. 24
ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne
18.7.2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
viz prezenční listina (příloha č. 1)
Nepřítomni:
Petr Novák, zpočátku Libor Lyčka a Mgr. Jan Šumbera
Jednání řídil:
Igor Trávníček – starosta, zahájeno 16:08 hod., ukončeno v 16:59 hod.
Zapisovatel:
Ing. Jan Socha
Návrhová komise:
Ing. Milan Orkáč, Mgr. Rostislav Naď
Přítomno:
9 občanů a 3 úřednice
Starosta Trávníček všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů z 15.
Zapisovatelem bude tajemník Ing. Socha. Navrhl ověřovatele zápisu Ing. Vladimíra Petanu
CSc. a Milana Pospěcha, kteří s návrhem souhlasili.
24/315.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
určuje
za ověřovatele zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
Ing. Vladimíra Petanu CSc. a Milana Pospěcha.
Hlasování: 12 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ověření zápisu z minulého zasedání zastupitelstva (11.6.2018):
Petr Balušek - bez připomínek
Ing. Květoslava Hrabovská - bez připomínek
24/316.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Petra Baluška a Ing. Květoslavu Hrabovské o ověření zápisu
z 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 11. 6. 2018.
Hlasování: 12 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
K zasedání se dostavil Mgr. Jan Šumbera. Počet zastupitelů je 13.
Starosta dále navrhl 2 členy návrhové komise Ing. Milana Orkáče a Mgr. Rostislava Nadě,
kteří s tím vyslovili souhlas.
24/317.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
členy návrhové komise pro 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
Ing. Milana Orkáče a Mgr. Rostislava Nadě.
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Hlasování: 13 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Navržený program zasedání:
1) Financování a realizace dětského hřiště v areálu TJ Sokol Hrabová.
2) Informace o činnosti RMOb mezi 23. a 24. zasedáním ZMOb
Navržený program byl starostou po vysvětlení upraven takto:
1) Financování a realizace dětského hřiště v areálu TJ Sokol Hrabová.
2) Rozpočtové opatření zastupitelstva MOb Hrabová č.14
3) Prodej pozemků parc.č. 2622/31 a 2622/32, ul. U Pumpy
4) Rozpočtové opatření zastupitelstva MOb Hrabová č.13
5) Informace o činnosti RMOb mezi 23. a 24. zasedáním ZMOb
Zeptal se, zda má někdo další návrh.
Ing. Dvořák navrhl, aby byl do programu zařazen jako 6. Bod bod Různé.
Starosta nechal hlasovat o doplňujícím návrhu Ing. Dvořáka.
PRO: 4 (Ing. Petana CSc, Ing. Dvořák, Mgr. Šumbera, Ing. Hrabovská) PROTI: 8 (Balušek, Ing. Chlupatý, Kopitzová, Mgr. Naď, Ing. Orkáč, Pospěch, Mgr. Strnišťová, Trávníček)
ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Rundt)
Návrh Ing. Dvořáka nebyl přijat.
Starosta nechal hlasovat o svém vlastním doplněném návrhu programu:
24/318.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
program zasedání 24. Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dle předložené pozvánky s
doplněním.
Hlasování: PRO: 9, PROTI: 2 (Ing. Dvořák, Ing. Petana CSc.) ZDRŽELI SE: 2 (Mgr.
Šumbera, Ing. Hrabovská)
Návrh programu byl přijat.
Ad1) Financování a realizace dětského hřiště v areálu TJ Sokol Hrabová
Starosta tento bod uvedl s tím, že nebyla schválena dotace z Nadace ČEZ, prověřovali
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možnost jiných dotací ale neúspěšně.
Ing. Hrabovská uvedla, že sondovala možnosti dotací na MŠMT, ale v současné době dotační
tituly zde nejsou.
Starosta vysvětluje, že návrh na dětské hřiště předkládá TJ Sokol. Na rozdíl od minulého návrhu jsou zde prvky z nerezi. Cena v materiálu nebyla uvedena, ale je známá. Vyzval dále přítomného zástupce TJ Sokol Ing. Jiřího Skalského o přednesení bližších informací.
Ing. Skalský uvedl, že TJ Sokol se snaží již delší dobu realizovat ve svém areálu dětské hřiště.
Byla přislíbena dotace z prostředků MOb Hrabová ve výši 300 tis. Kč v loňském roce.
Ucházeli se o dotaci z Nadace ČEZ, ale neúspěšně. Nyní navrhované dětské hřiště je dražší
oproti původnímu návrhu, neboť je prostorově větší a použity nerezové materiály.
Ing. Dvořák se pozastavuje nad tím, že v navrženém usnesení není uvedena výše dotace. Dále
má 2 připomínky:
- považuje za podstatné, aby TJ Sokol specifikoval, jak má areál v budoucnu vypadat
- nelíbí se mu zpochybňování výstavby haly a uvedení, že nejvhodnější umístění haly
by bylo u ulice Mostní
Starosta odpověděl, že dnes se jedná o dotaci na dětské hřiště z pohledu Sokolů a ne o
umístění sportovní haly.
Ing. Skalský doplňuje, že materiál zpracoval TJ Sokol a ten akutně halu nepotřebuje.
Ing. Hrabovské se nelíbí, že není zpracována koncepce areálu TJ Sokol a domnívá se, že vázne komunikace mezi MOb Hrabová a TJ Sokol.
Paní Kopitzová zdůrazňuje, že bez ohledu, kde bude stát někdy v budoucnu hala, prostor pro
dětské hřiště, o kterém se dnes jedná, je neměnný.
Toto potvrdil i starosta.
Ing. Hrabovská se dále ptá, zda MOb může TJ Sokol přidělit investiční dotaci.
Starosta odpověděl, že ano.
Mgr. Šumberovi se rovněž nelíbí koncepční záměry obce v areálu TJ Sokol. Nelíbí se mu
nově stanovená cena dětského hřiště a rozsah. Doporučuje vznik pracovní skupiny pro stanovení koncepce areálu TJ Sokol.
Starosta uvádí, že cena je přiměřená a místo je jasně dáno.
Ing. Orkáč M. upřesňuje, že myšlenka haly vznikla i proto, že zde mohlo být víceúčelové zařízení vč. kulturního domu. Umístění je dle něho jasné. Jedná se o dětské hřiště potřebné pro
občany Hrabové, tak se diví debatě o hale.
V 16:25 se k zasedání dostavil zastupitel Lyčka, počet přítomných zastupitelů je 14.
Ing. Dvořák se přesto opakovaně ptá, kde bude stát hala.
Starosta odpovídá, že pozemky pro umístění nové haly byly schváleny na minulém zasedání
ZMOb. Dnes se bavíme o dotaci na dětské hřiště pro TJ Sokol a on odmítá tyto dvě věci slučovat.
Zastupitel Ing. Petana CSc., podle vlastních slov, chce do této problematiky „hodit vidle“. Na
jedné straně souhlasí s dotací Sokolům na vybudování dětského hřiště (nadzemní části).
Pokud to TJ Sokol v budoucnu posune, nechť náklady jdou za nimi. Dále uvádí, že 60% dětských prvků se dělá z měkkého smrkového dřeva. Jsou levná, ale nejmíň vydrží. Dětská hřiště
z akátu jsou dražší a vydrží déle, dělají se z 30%. Z 10% se dělají dětská hřiště z nerezu. Ta
mají nejdelší životnost, ale dávají se převážně do interiéru. Mají i další vadu, na slunci se rozpálí a to je nebezpečné pro děti. Nabádá k opatrnosti. Dále navrhuje „prolézačky“ pro dospělé
tzv. workoutové hřiště.. Kde jinde by tyto prvky pro dospělé měly být než v areálu Sokolů?
Přimlouvá se, aby toto Sokolové zvážili. Kdyby se provedení uskutečnilo z akátu, jak navrhuje, zbylo by i na prvky pro dospělé.
Starosta připomínku pálícího kovu uznává.
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Ing. Dvořák čte z důvodové zprávy a stále nemá jasno, kde bude stát hala.
Mgr. Šumbera doplňuje pana Petanu, že se zapomnělo na stojany na kola, lavičky atd.
Mgr. Naď chce, aby cena byla uvedena v usnesení.
Ing. Orkáč M. navrhuje, aby do usnesení byla doplněna cena dle navrhovaného rozpočtového
opatření 24/320.
Starosta toto bere jako protinávrh.
Ing. Rundt upřesňuje, že budování hřiště bude plně v kompetenci TJ Sokol. A bere vážně připomínky Ing. Petany.
Ing. Hrabovská nesouhlasí, že by rozhodování mělo být pouze v kompetenci TJ Sokol.
Mgr. Šumbera navrhuje, aby se za 800 tis. Kč v souladu s připomínkami Ing. Petany postavilo
více, než je navrženo. Nebere návrh jak dogma.
Ing. Chlupatý upozorňuje, že existují velké plány do budoucna (školka, kult. dům) a zpochybňuje, zda výše vynaložené dotace je oprávněná.
Občan M.P. požádal starostu o podrobný rozpočet.
Mgr. Naď se ptá, proč ve výběrovém řízení na realizaci dětského hřiště nebyl zástupce obce.
Starosta odpovídá, že takto to TJ Sokol administroval v žádosti o dotaci z Nadace ČEZ.
Mgr. Naď argumentuje, že pokud MOb vynakládá fin. prostředky, měl by být v komisi zástupce MOb.
Ing. Skalský odpovídá, že TJ Sokol hledal firmu, která bude garantovat životnost nejméně 10
let a z toho vyplynul výběr firmy. Toto byla podmínka Nadace ČEZ.
Zastupitel Pospěch uvádí, že na koupališti v Radvanicích mají něco podobného, co chystají
Sokoli.
Tajemník Ing. Socha připomíná, že zastupitelé dotaci TJ Sokol schválili již v loňském roce
(byť nižší) a navrhl doplnění usnesení o výši dotační částky 800 tis. Kč.
Starosta navrhuje hlasovat o doplněném usnesení přednesené tajemníkem:
24/319.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová pro TJ Sokol Hrabová, z.s., se sídlem Paskovská 209, 720
00 Ostrava-Hrabová, IČ: 44741553 na vybudování dětského hřiště.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 (Ing. Chlupatý, Mgr. Šumbera)
Usnesení bylo přijato.
Ing. Skalský poděkoval zastupitelům a podpořil návrh Mgr. Šumbery, aby byla vytvořena pracovní skupina pro koncepční řešení areálu TJ Sokol.
Ad2) Rozpočtové opatření zastupitelstva MOb Hrabová č.14
Starosta nechal hlasovat bez rozpravy:
24/320.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 14, kterým se:
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zvýší
běžné výdaje
§ 3419, pol. 6322

o

800 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

o

800 tis. Kč

Hlasování: 14 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ad3) Prodej pozemků parc.č. 2622/31 a 2622/32, ul. U Pumpy
Starosta nechal hlasovat o navrženém usnesení bez rozpravy:
24/321.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
a) žádost společnosti FCC Česká republika s.r.o., o prodej pozemku parc.č. 2622/31 (oddělený z parc.č. 2622/1) – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 215m2
a pozemku parc.č. 2622/32 (oddělený z parc.č. 2622/12) – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 44m2, ul. U Pumpy v k.ú. Hrabová,
b) geometrický plán pro rozdělení pozemků parc.č. 2622/1 a 2622/12 č. 2997-25/2018 ověřený katastrálním úřadem dne 31.5.2018,
c) znalecký posudek č. 3481-48/2018 o ceně pozemků parc.č. 2622/31 a 2622/32 vypracovaný dne 4.6.2018,
souhlasí
se záměrem prodat pozemky parc.č. 2622/31 a 2622/32, ul. U Pumpy v k.ú. Hrabová
a ukládá
starostovi předložit záměr prodeje pozemků k rozhodnutí Zastupitelstvu města Ostravy.
z.: Igor Trávníček
t. : do 15.8.2018
Hlasování: 14 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ad4) Rozpočtové opatření zastupitelstva MOb Hrabová č.13
Starosta uvedl, že se jedná o předfinancování kompostérů z dotace.
Tajemník doplnil, že kompostéry jsou již fyzicky dodány, ale nedoporučuje kompostéry rozdávat občanům, dokud MOb nebude mít jistotu, že získá 85% dotace z IROP.
24/322.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
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rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 13, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3725, pol. 5137

o

668 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901

o

668 tis. Kč

Hlasování: 14 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ad5) Informace o činnosti RMOb mezi 23. a 24. zasedáním ZMOb
Starosta vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Dvořák upozonil na chybu v datumu na titulní straně usnesení z 96.RMOb 11.7.2018.
Starosta se omluvil a tajemník potvrdil, že chyba byla neprodleně odstraněna.
Další dotazy nebyly.
24/323.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
informaci o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 23. a 24. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
Hlasování: 14 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ing. Orkáč M. přečetl usnesení z tohoto zasedání ZMOb.
Starosta poděkoval zastupitelům a občanům za aktivní účast a ukončil zasedání ZMOb
v 16:59 hod.. Doplnil, že další zasedání se uskuteční 24.9.2018 v zasedací místnosti v budově
ÚMOb Hrabová.

