Výpis ze z á p i s u
z 12. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne
20. září 2012 v Oprechticích
Přítomno: 18 členů zastupitelstva města
3 členové zastupitelstva města omluveni
7 hostů
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin
Zasedání zahájil a řídil starosta.
Program zasedání zastupitelstva byl oproti programu na
pozvánkách aktuálně doplněn v bodě 6 a o bod 11.
Doplnění programu z řad členů zastupitelstva nebylo podáno.
1. Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy navržený program
zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Informace o bezpečnostní situaci v městě Paskov
a) informace oddělení PČR Brušperk
b) informace o kompetenci MěP Frýdek-Místek
4. Kontrola usnesení č. 4/2012 z 11. zasedání ZM
5. Informace o činnosti orgánů města mezi 11. a 12. zasedáním ZM
6. a) Informace o plnění rozpočtu města za období 01-08/2012
b) Žádost o dotaci – Orel Paskov, klub házené
c) Žádost o dotaci – SDH Paskov
7. Rozpočtové opatření ZM č. 2/2012
8. Smlouva – Dopravní podnik Ostrava
9. Majetkové záležitosti
10. Souhlas se zařazením území města Paskov do působnosti MAS
Slezská brána
11. Spoluúčast na financování opravy komunikace ul. Hegerova/
Mitrovická v Paskově
12. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
13. Závěr
Bod programu informace o bezpečnostní situaci v městě Paskov byl
přeřazen před kontrolu usnesení z časových důvodů zástupce PČR.
2. Zastupitelstvo města určilo 14 hlasy, 2 členové ZM se
zdrželi hlasování,(přítomno 16 členů ZM), dva členy – ověřovatele
zápisu a usnesení: pana Mgr. Petra Rašku a pana Dalibora Vága
3. Na zasedání zastupitelstva města byl přizván Mgr. nadporučík
Kamil Václavík, náčelník Policie ČR, obvodní oddělení Brušperk,
který seznámil členy ZM a přítomné hosty se statistikou trestné
činnosti v městě Paskov za uplynulé období.
MUDr. Haladejová požádala za osadní výbor častější kontroly
průjezdu kamiónů nad 12 tun přes Oprechtice.
Nadporučík Václavík uvedl, že statistiku přestupků vozidel nemá
k dispozici, přestupky vozidel – kamiónů jsou evidovány zvlášť.
Uvedl, že se vynasnaží, aby byla prováděna kontrola vozidel
v Oprechticíh.
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Starosta sdělil, že průjezd kamiónů přes Oprechtice projednával
i s dopravní policií. Prázdný kamión může mít hmotnost do 12 tun.
Ing. Pohl se dotazoval, zda oproti minulému roku zůstal počet
pořádkových hlídek stejný nebo došlo k nárůstu.
Nadporučík Václavík sdělil, že počet hlídek se nezměnil, změnila se
pouze jejich četnost.
Potom starosta poděkoval nadporučíkovi Václavíkovi za podání
zprávy.
Následně se na základě vyzvání starosty postupně představili
přítomní zástupci Městské policie F-M.
MUDr. Ožana se dotazoval, zda budou příslušníci Městské policie F-M
přítomni v Paskově každodenně.
Pan Ing. Sněhota uvedl, že přítomnost strážníků v Paskově bude dle
požadavku Města Paskov.
Ing. Klimunda uvedl, že dle smlouvy lze naplánovat směny s tím, že
bude reagováno aktuálně – kulturní a sportovní akce, 1 x měsíčně
konzultace s občany. Občané najdou odkaz na www stránkách města.
Městská policie slouží především jako preventivní složka pro
zajištění bezpečnosti ve městě.
Starosta doplnil informaci Ing. Klimundy, že počet směn strážníků
je závislý od výše prostředků, které budou vyčleněny v rozpočtu
města.
Pan Soška vznesl dotaz, koho má volat v případě páchání trestné
činnosti.
Pan Ing. Sněhota sdělil, že telefonní číslo 158 – Policii ČR.
Následně starosta poděkoval za účast na zasedání panu Ing.
Sněhotovi i dalším strážníkům.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí bezpečnostní situaci v městě
Paskov
a) informace oddělení PČR Brušperk
b) informace o kompetenci MěP Frýdek-Místek
4. Kontrola usnesení č. 4/2012 z 11. zasedání zastupitelstva města
- v tomto usnesení nebyl uložen žádný úkol.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 17 hlasy (přítomno 17 členů
ZM) kontrolu plnění usnesení č. 4/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva města Paskov.
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5. Informace o činnosti orgánů města mezi 11. a 12. zasedáním
zastupitelstva města.
Za radu města podal informace Ing. Stibor. Od 11. zasedání ZM
zasedala rada města 6 x. Jelikož členové ZM dostávají zápisy ze
schůzí rady města, uvedl jen některé projednávané body:
- Smlouva o poskytnutí dotace od Nadace OKD
- Výběr dodavatele stavby „Kanalizace ul. Fibichova“
- Nákup automobilu pro úřad
- Smlouva s SMS Infokanál
- Spoluúčast na financování opravy ul. Hegerove/Mitrovické po
provedené výměně litinového vodovodu a přípojek k RD.
- Doplnění jednoho dopoledního spoje linky č. 39 a úhradu části
nákladů společností AWT a.s.
- Plán oprav závad na propustcích a mostech
- Opravu propustku na ul. Kirilovova
- Nepodání žádosti o poskytnutí dotace na zateplení hasičárny
v Paskově
- Výběr dodavatele na akci energetické úspory KD Oprechtice.
Pan Šugar požádal o bližší informace k paskovskému zámku.
Starosta uvedl, že nejsme spokojeni, jak Fakultní nemocnice Ostrava
nakládá s majetkem. S nemovitostmi, které byly předmětem prodeje,
se nic neděje, čeká se na schválení prodeje Ministerstvem
zdravotnictví ČR. Další nemovitosti připravuje FNO k prodeji jako
jeden celek (údajně nebyla provedena jejich kolaudace, geometrické
zaměření). Do objektů zatéká. Po projevení zájmu o objekt –
pavilon, byla započata likvidace jeho střechy. Při vstupu novinářů
do objektu 6-ti bytovky byla správcem přivolána hlídka Policie ČR.
Náměstek ředitele FN Ostrava pro techniku a provoz Ing. Ivo
Žolnerčík napsal dopis Městu Paskov, že z důvodu poškozování
majetku FM uzavírá s platností od 20.9.2012 areál zámeckého parku
v Paskově. Starosta navrhnul, aby byla požádána vláda ČR o převod
majetku – Paskovského zámku, do majetku města, tzn. vzít na sebe
břímě a starat se o objekty.
Ing. Klimunda konstatoval, že v objektu pavilonu je poškozena
střecha, voda teče od střechy až do sklepa, na zdivu je plíseň,
radiátory jsou demontované (odcizené), přemísťováním radiátorů jsou
poškozené schody.
Ing. Pohl vyzval zastupitele, aby na prosincovém zasedání
zastupitelstva města vyvinuli úsilí a šli do toho – požádali o
převod areálu do majetku města.
Na základě reakce dalších členů zastupitelstva města v tom smyslu,
že s odložením rozhodnutí zastupitelstva města dojde k další
devastaci objektů zastupitelstvo města zmocnilo 18 hlasy radu
města, aby učinila všechny kroky k tomu, aby byl majetek
Paskovského zámku převeden do majetku města.
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Pan Šugar uvedl, že devastaci majetku lze doložit i fotodokumentaci, která je na úřadě k dispozici.
Za finanční výbor podal zprávu Ing. Michálek. Výbor zasedal 1x.
Výbor projednával: Personální změny na MěÚ, žádost na úpravu ceníku
inzerce v Paskovském zpravodaji, informaci o změně Rozpočtového
určení daní, obnovu smlouvy o nájmu prostoru parkoviště za kinem
v době konání poutě v Paskově, informaci o investičních akcích a
jejich průběhu do září 2012.
Ke zprávě o činnosti FV nebyly žádné dotazy.
Pan Šugar uvedl, že kontrolní výbor nezasedal. Poděkoval Ing.
Bělíkovi za splnění úkolů, o které jej požádal.
MUDr. Haladejová uvedla, že osadní výbor zasedal 1 x.
Výbor vzal na vědomí informaci Ing. Stibora z jednání rady města
o výběrovém řízení na dodavatele projektu „Zateplení a sanace
budovy hasičárny a o průběhu úprav prostranství před hasičárnou
v Oprechticích. Osadní výbor doporučuje častější kontrolu průjezdu
kamiónů nad 12 tun Policií ČR, opravu nájezdu pro kočárky u
zastávky na tzv. „horním konci“, dále dává na zvážení výměnu
svodidel před mostem na Krmelín a v této souvislosti rovněž možnost
výstavby chodníku od autobusové zastávky k nové zástavbě. Osadní
výbor navrhuje znovu upozornit Správu silnic, aby dočistila
příkopy. V souvislosti se stížnostmi občanů na zvýšený hluk z firmy
DITON, doporučuje výbor provedení měření hluku. Dle upozornění pana
Vojkovského je v zatrubnění před jeho domem stálý průtok vody
i v období sucha. Osadní výbor projednal jízdní řády autobusů bez
připomínek.
Dotazy ke zprávě osadního výboru nebyly žádné.
Ing. Pohl informoval, že komise pro územní plánování, životní
prostředí a bydlení nezasedala.
Mgr. Raška sdělil, že komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a
sport nezasedala.
Za komisi ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů podal zprávu
pan Ing. Klimunda. Komise projednala zavedení služby SMS Infokanál
v městě, přesun spoje linky č. 39 z odpoledne na dopoledne. Komise
se dále zabývala optimalizací jízdních řádů veřejné autobusové
dopravy.
Starosta doplnil, že optimalizace jízdních řádů veřejné autobusové
dopravy – zpracování studie, bylo hrazeno z prostředků DSO Olešná.
Paní Maršálková, předsedkyně SPOZ, byla omluvena. Starosta sdělil,
že SPOZ se schází pravidelně, akce zajišťují.
Za Redakční radu Paskovského zpravodaje podal zprávu MVDr.
Pejhovský. Zpravodaj je vydáván dle plánu. Rada zpravodaje podala
4
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návrh na úpravu cen inzerce pro nadnárodní společnosti. Změna
ceníku nebyla radou města schválena. Další číslo Paskovského
zpravodaje bude vydáno v říjnu 2012.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy informace o činnosti
orgánů města mezi 11. a 12. zasedáním zastupitelstva města včetně
poděkování Ing. Bělíkovi.
6. a) Členové zastupitelstva města obdrželi u prezence plnění
rozpočtu města za 1-8. měsíc 2012. Komentář k plnění příjmů a
výdajů podal starosta.
Místostarosta Ing. Klimunda přečetl seznam akcí realizovaných
v uvedeném období:
- chodník Paskov – Oprechtice
- oprava domu č. 34 (zpevnění základů, oprava komínu)
- kanalizace ul. Fibichova – bude se realizovat (pročištěním a
kamerovou prohlídkou bylo zjištěno, že betonové roury stávající
kanalizace neplní svou funkci)
- stavba cyklostezky
- územní plán – zpracovatelská firma má všechny podklady pro
zpracování zadání územního plánu
- zateplení hasičárny Paskov – spol. zajišťující dotační management
žádost o dotaci nepodala, jelikož nebyl funkční server pro podávání
žádosti
- oprava KC Paskov – bylo zadáno vypracování posudku k reklamaci
závad na objektu Komunitního centra Paskov nezávislému soudnímu
znalci
- přístřešek u hasičárny v Oprechticích – bylo upuštěno od
realizace stavby
- výměna střechy v ZŠ Paskov - budova jubilejní školy
- zahrada setkávání generací u KCP – jsou prováděny výběry
dodavatelů
- revitalizace okolí hasičárny v Oprechticích
- rozšíření hřbitova – projektant bude tuto záležitost konzultovat
se stavebním úřadem
- oprava propustků a mostů – byly provedeny revize. Propustek na
ul. Kirilovova se bude opravovat od 8.10.2012.
- oprava autobusových zastávek.
Místostarosta Ing. Pohl podal informaci k dopravní obslužnosti.
Po jednání s Dopravním podnikem Ostrava došlo k navýšení počtu
spojů linky č. 39 do centra města v dopoledních hodinách.
Byla provedena oprava autobusových zastávek Sokolovna a Nemocnice.
Starosta doplnil, že byl proveden výběr stromů – sakur, které budou
vysázeny na ul. Vodárenské v Paskově. Současné stromy budou
odstraněny a vysázeny nové. Na ul. Fučíkova bude provedena výsadba
nových švestek.
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Starosta dále uvedl, že po dobu opravy propustku na ul. Kirilovova
budou autobusové zastávky Paskov – podchod a Paskov – Sokolovna
přemístěny na Náměstí.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy informace o plnění
rozpočtu města za období 01-08/2012.
b) Členové zastupitelstva města obdrželi kopii žádosti Klubu házené
Orel Paskov o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na sportovní
činnost oddílu házené.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 30.000 Kč na základě žádosti Orla Paskov,
klubu házené na zakoupení materiálního vybavení oddílu házené po
předložení vyúčtování předchozí dotace.
c) Ing. Vašíček, člen SDH Paskov, požádal o navýšení dotace SDH
Paskov na zakoupení vícemístného automobilu pro přepravu dětí na
soutěže mladých hasičů.
O navýšení původní dotace ve výši 50.000 Kč žádá z důvodu, že se
jim podařilo ze sponzorských darů zajistit pouze 35.000 Kč. Za
částku 85.000 Kč se nedá zakoupit vozidlo, aby bylo v dobrém
technickém stavu, proto požádal o navýšení dotace.
Po následné diskuzi, ve které bylo řešeno využití automobilu
(doprava mládeže na hasičské soutěže, mažoretek na vystoupení,
mladých florbalistů na soutěže a další), garážování, zodpovědnost
za provoz vozidla a další bylo provedeno hlasování:
Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, nákup vícemístného automobilu – autobusu, z rozpočtu
města, v celkové ceně do 300.000 Kč včetně DPH. Automobil bude
v majetku města zařazen do výjezdové jednotky.
7. Členové zastupitelstva města obdrželi při prezenci návrh
rozpočtového opatření ZM č. 2/2012. Komentář k rozpočtovému
opatření podal starosta.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy rozpočtové opatření ZM č.
2/2012.
8. Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy dodatek č. l ke Smlouvě

mezi Městem Paskov, Dopravním podnikem Ostrava, a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o. o veřejných službách v přepravě cestujících,
poskytnutí kompenzace za veřejné služby a o organizačním zajištění
ostatní dopravní obslužnosti. Členové zastupitelstva města obdrželi
kopii smlouvy při prezenci.
9. a) Starosta předložil k projednání smlouvu o výpůjčce pozemku
parc.č. 781/4 k.ú. Paskov, který je součástí stavby cyklostezky
a není součástí stavby protipovodňové hráze. Záměr dlouhodobé
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výpůjčky uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce.
Připomínky nebyly podány žádné.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy na základě schváleného
záměru dlouhodobou výpůjčku na dobu 5 let od ukončení realizace
projektu „Cyklostezky Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“,
pozemek parc.č. 781/4 k.ú. Paskov (odměřený z původního pozemku
parc.č. 781 k.ú. Paskov), který je pod stavbou cyklostezky Ostrava
– Beskydy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi Městem Paskov a
DSO Region Slezská brána nejdéle do 30.6.2018, na základě
vyhlášeného záměru ze dne 13.8.2012 svazku obcí Regionu Slezská
brána, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 69609969, na základě
smlouvy o výpůjčce.
b) Starosta uvedl, že rada města neschválila nabídku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových k úplatnému převodu pozemku
parc.č. 1183/9 k.ú. Paskov do vlastnictví Města Paskov za kupní
cenu 215.430 Kč. Rada doporučila snížení ceny na cenu obvyklou
v Paskově.
Zastupitelstvo města neschválilo 18 hlasy koupi pozemku parc.č.
1183/9 k.ú. Paskov po objektem bez č.p./výměník/, který je ve
vlastnictví Města Paskov, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
c) Starosta uvedl, že při jednání se zástupci Povodí Odry s.p. byli
požádání, aby pozemky Města Paskov pod protipovodňovou hrází byly
darovány. Stavbu protipovodňové hráze hradilo Povodí Odry s.p. a
také bude zajišťovat její údržbu.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy záměr na bezúplatný převod
nově odměřených pozemků parc.č. 781/3, 2038/12, 2038/13,
2038/14 a 2041/4 vše k.ú. Paskov, které jsou zastavěny stavbou
vodního díla „Ostravice, Paskov – Sviadnov, rekonstrukce LB
hráze km 16,755-20,500, č. stavby 5576“, Povodí Odry s.p..
Uvedené pozemky Město Paskov nemůže jinak využít, protože pozemky
tvoří protipovodňovou hráz.
d) Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy smlouvu mezi Městem
Paskov a Správou silnic Moravskoslezského kraje o výpůjčce pozemků
na stavbu chodníku Paskov – Oprechtice podél silnice III/4841.
10. Starosta podal informaci o založení MAS, jejich členech,
schválení stanov a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy, 1 člen se zdržel
hlasování, zařazení území města Paskov do působnosti MAS Slezská
brána.
11. Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy spoluúčast Města
Paskov na financování opravy komunikace ul. Hegerova/Mitrovická
7
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v souvislosti s prováděnou výměnou stávajícího litinového vodovodu
a přípojek k RD. Smlouva na spoluúčast financování opravy
komunikace ul. Hegerova/Mitrovická v Paskově bude uzavřena mezi
Obcí Nová Bělá a Městem Paskov na částku 220.000 Kč + DPH.
12. a) Starosta informoval, že na www stránkách města je uveřejněn
dopis k „fámě“ ohledně umísťování romských spoluobčanů na ul.
Bělské v Paskově. Dále uvedl, že k 31.10.2012 bude provedena
fyzická inventarizace majetku města. Členové ZM budou rozdělení do
inventarizačních komisí.
Starosta informoval, že probíhá cyklus akcí v rámci Paskovského
kulturního podzimu.
b) Ing. Klimunda připomenul možnost občanů registrovat se na službu
SMS infokanál, jeho prostřednictvím budou občané informováni
o událostech ve městě obdobně jako místním rozhlasem.
Ing. Soška se dotazoval, zda bude umožněn průchod pro pěší po ul.
Kirilovova v době opravy propustku přes Mlýnský náhon.
Starosta odpověděl, že průchod pro pěší bude po celou dobu opravy
propustku zajištěn.
Pan Vágo požádal o zřízení chodníku na ul. Místecké.
Starosta požádal členy ZM o podněty – akce do rozpočtu příštího
roku.
Pan Marian Sýkora, člen komise správní, pro projednávání přestupků,
požádal zastupitelstvo města o vydání OZV, která bude upravovat
chov a držení psů a domácího zvířectva na území města Paskov.
Pan Marian Sýkora se dotazoval na důvod, proč mu nebyla schválena
žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1720 k.ú. Paskov
Pan Pavel Sýkora odpověděl, že uvedený pozemek je určen pro stavbu
domu pro seniory, město další pozemky pro tyto účely nemá.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Raška

Petr Baďura
starosta města

Dalibor Vágo

Úplné znění zápisu ze ZM je uloženo na MěÚ.
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