Výpis z usnesení č. 4/2011
6. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 22.9.2011
v Oprechticích
1. Zastupitelstvo města schvaluje navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 3/2011 z 5. zasedání ZM
4. a) Informace o činnosti orgánů města mezi 5. a 6. zasedáním ZM
b) Informace o bezpečnostní situaci v městě Paskov
5. Informace o plnění rozpočtu města za období 01-08/2011,
rozpočtové opatření ZM č. 2/2011
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací „Obnova autobusových zastávek – Důl Paskov“ - parc.č. 1933/10
7. Majetkové záležitosti
8. a) Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí
č. 2/2011 mezi Městem Paskov a ZUŠ Vratimov
b) Smlouva o výpůjčce mezi Městem Paskov a DDM Vratimov
9. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
10. Závěr
2. Zastupitelstvo města určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: paní Janu Maršálkovou a pana Pavla Moravce.
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 3/2011 z 5. zasedání Zastupitelstva města Paskov.
4. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů
města mezi 5. a 6. zasedáním ZM
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o bezpečnostní
situaci v městě Paskov.
c) Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat v rámci DSO
Olešná a DSO Slezská brána, a ve vlastní kompetenci, přijetí
opatření ke zlepšení situace v této oblasti. Termín: do 31.12.2011
5. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plnění rozpočtu
města za období 01-08/2011
b) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 2/2011
6. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. FM/4/i/2011/Ch mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Paskov a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Předmětem smlouvy je
pozemek parc.č. 1933/10 k.ú. Paskov, na kterém je stavba „Obnova
autobusových zastávek – Důl Paskov“.
7. a) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr na odprodej pozemku parc.
č. 1720 k.ú. Paskov.
b) Zastupitelstvo města neschvaluje úplatný převod nabízených
pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem
ze dne 8.9.2011.
Zastupitelstvo města trvá na přímém bezúplatném převodu nabízených
pozemků.
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o bezúplatný převod pozemku PK 1052/11 k.ú. Paskov pod ulicí Čsl.
lesů od ČR, Pozemkového fondu ČR.
d) Zastupitelstvo města pověřuje radu města k zaslání žádosti
o bezúplatný převod pozemků na k.ú. Paskov od Ředitelství silnic a dálnic ČR, které jsou součástí obslužných komunikací kolem
dálnice I/56 a části ul. Kirilovova.
8. a) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
Městem Paskov a Základní uměleckou školou Vratimov a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Předmětem smlouvy je bezúplatné užívání části budovy č.p. 573,
ul. Nádražní v Paskově a movitých věcí uvedených v inventárním
seznamu, který je nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce.
Smlouva je účinná od 1.10.2011.
b) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
Městem Paskov a DDM Vratimov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Předmětem smlouvy je výpůjčka internetové kavárny včetně vybavení
v objektu KC Paskov pro činnost vzdělávacích kroužků.
Smlouva je účinná od 1.10.2011.
9. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o ročních provozních
nákladech nafukovací sportovní haly v sezóně 2010-2011
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zahájení stavby
„Místo pro přecházení přes silnici III/4841 a chodník pro pěší
u parcely č. 165/4, k.ú. Oprechtice ve Slezsku, místo pro přecházení přes silnici III/4841 a chodník pro pěší u parcely č. 206,
k.ú. Oprechtice ve Slezsku a chodník pro pěší Oprechtice-Paskov
u silnice III/4841 Paskov – Krmelín.
c) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o výluce na trati
ČD č. 323, v době od 8. října do 15. listopadu 2011
d) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o stavbě
„Cyklostezky Ostrava – Beskydy“
e) Zastupitelstvo města schvaluje záměr projektu realizovaného
v rámci programu „Turistická oblast Slezská brána“ na pořízení
informačního systému a vydání knihy k propagaci města Paskov.
f) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty
o probíhajících výběrových řízeních na nejvhodnější nabídku
ke koupi souboru nemovitého majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Fakultní nemocnici
Ostrava
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Jana Maršálková

Petr Baďura
starosta města

Pavel Moravec
Úplné znění usnesení ZM je uloženo na MěÚ Paskov.

Výpis ze z á p i s u
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 22. září 2011
v Oprechticích
Přítomno: 18 členů zastupitelstva města
3 členové zastupitelstva města omluveni
10 hostů
Zasedání Zastupitelstva města Paskov zahájil a řídil starosta města.
V úvodu seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva města.
K předloženému programu nebylo připomínek.
1. Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 3/2011 z 5. zasedání ZM
4. a) Informace o činnosti orgánů města mezi 5. a 6. zasedáním ZM
b) Informace o bezpečnostní situaci v městě Paskov
5. Informace o plnění rozpočtu města za období 01-08/2011,
rozpočtové opatření ZM č. 2/2011
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací „Obnova autobusových zastávek – Důl Paskov“ - parc.č. 1933/10
7. Majetkové záležitosti
8. a) Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí
č. 2/2011 mezi Městem Paskov a ZUŠ Vratimov
b) Smlouva o výpůjčce mezi Městem Paskov a DDM Vratimov
9. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
10. Závěr
2. Zastupitelstvo města určilo 16 hlasy, 2 členové ZM se zdrželi
hlasování, dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení: paní Janu
Maršálkovou a pana Pavla Moravce.
3. Kontrolu zápisu a usnesení 5. zasedání ZM provedl starosta.
Na minulém zasedání ZM nebyl uložen žádný úkol. Starosta informoval
členy ZM a přítomné hosty o úkolech z minulých zasedání ZM.
V souvislosti se změnou názvu ulice ke kontejnerovému překladišti
byly veškeré úkony provedeny. Nové oddělení MŠ Paskov v objektu ZŠ
Paskov bylo zřízeno a od 1.9.2011 je provozováno.
Dotaz k zápisu a usnesení minulého zasedání ZM nebyl žádný.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí 18 hlasy kontrolu plnění usnesení
č. 3/2011 z 5. zasedání Zastupitelstva města Paskov.
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 5. a 6. zasedáním ZM.
a)
Zprávu o činnosti rady podal Ing. Stibor. Rada města mezi 5. a 6.
zasedáním ZM zasedala celkem 5 x. Členové zastupitelstva města jsou
o činnosti rady města informováni prostřednictvím zápisů z jednání rady
města.
MUDr. Ožana se dotazoval na technologii postupu zpracování územního
plánu města Paskov, zda se v průběhu zpracovávání územního plánu mohou
k němu také vyjadřovat občané města.
Ing. Klimunda odpověděl, že bylo provedeno výběrové řízení na
zpracovatele územního plánu města. Následně bude zpracován koncept
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rovněž předložen k projednání zastupitelstvu města.
Občané mohou ještě do 31.10.2011 podávat žádosti o změnu územního plánu.
Starosta doplnil informaci Ing. Klimundy, že odborná firma, která je
pověřena zpracováním ÚP dělá nejprve průzkum území. Územní plán
schvaluje zastupitelstvo města.
Pan Moravec se dotazoval na výsledek jednání ohledně parkování vozidel na travnaté ploše u silnice u rybníka Kuboň a parkování vozidel
u kostela.
Ing. Bělík odpověděl, že parkování vozidel na travnaté ploše podél
silnice u rybníka Kuboň projednával s Policií ČR. Bylo mu sděleno, že
Policie ČR provádí kontrolu řidičů jen na vozovce. Travnatá plocha není
v majetku města.
K parkování vozidel u kostela Ing. Bělík sdělil, že vozidlo může
parkovat 5 m před přechodem, ale zastavit může přímo za ním.
MUDr. Ožana navrhnul posunutí přechodu pro chodce naproti prodejny
„Trafika“ Lišková.
Pan Moravec požádal o bližší informace k nabídce na umístění bankomatu.
Starosta uvedl, že ČS a.s. přišla s požadavkem na umístění bankomatu
v Paskově, neboť v současné době probíhá vyhodnocování rentability
provozu pobočky ČS a.s. v Paskově a v případě špatného výsledku by mohlo
dojít v budoucnu k jejímu zrušení.
Při jednání o možném umístění bankomatu ČS a.s. starosta zrušení pobočky
odmítnul.
Bylo vytipováno několik míst pro umístění bankomatu, zatím se zástupci
ČS a.s. neozvali.
Za finanční výbor podal zprávu Bc. Michálek. Výbor zasedal 2 x.
Finanční výbor projednal výsledek Energetického auditu města Paskov, na
jehož základě bylo následně provedeno vypovězení smlouvy se společností
GAS CONTROL.
Výbor dále projednával zpoplatnění pronajímaných prostor v městských
zařízeních místním organizacím a spolkům. Jelikož promíjet nájmy za
užívání městských sálů místními organizacemi a spolky již nelze,
doporučil finanční výbor radě města, účtovat i organizacím a spolkům,
nájem za užívání těchto prostor, ve výši režijních nákladů. Poplatky za
pronajímané prostory byly pojaty i do ceníku a jsou vedeny pod položkou
„běžná činnost organizací a spolků“. Platnost položky začíná z účetních
důvodů od l.l0.2011. Na základě předchozích návrhů by mělo město na
tento nájem organizacím a spolkům přispívat. Finanční výbor doporučil
radě města přijmout také rozpočtové opatření, ve kterém by finanční
prostředky na „běžnou činnost organizací a spolků“ byly vyčleněny a po
předložení požadavků každého z dotčených spolků, jim přerozděleny.
Celý postup a jeho správnost byl konzultován s daňovým poradcem.
Členové finančního výboru se setkali se zástupci Klubu důchodů Paskov
a Klubu seniorů Oprechtice. Informovali je o nových změnách v placení
a vyplácení příspěvků a o nutnosti úpravy jejich stávající legislativy.
Oba kluby budou mít dle dohody od 1.10.2011 zřízenou novou právní
subjektivitu a budou fungovat na bázi sdružení.
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za umístění stánků na Paskovské pouti. Výbor navrhuje vybírat poplatky
přímo na místě u stánkařů.
Finanční výbor podal návrh na zajištění dodávky medií pro Orel Paskov,
za stejnou cenu, jako má město.
Starosta uvedl, že energetická aukce je připravena. Do souhrnu
odběrných míst bylo zahrnuto i odběrné místo nafukovací haly.
Dotazy k činnosti finančního výboru nebyly žádné.
Kontrolní výbor nezasedal.
Za Osadní výbor Oprechtice podala zprávu MUDr. Haladejová. Osadní výbor
zasedal 1 x. Osadní výbor na svém zasedání projednal:
- Úpravu zeleně a terénní úpravy před Kulturním domem v Oprechticích
s nabídkou pomoci při realizaci od SDH Oprechtice a Klubu seniorů
Oprechtice a návrh seniorů
- Řešení stavu objektu KD Oprechtice – zatékání pod prostor sálu,
kanalizace budovy hasičárny
- Odvoz odpadů po velkých akcích konaných v areálu KD Oprechtice a odvoz
tříděného plastového odpadu
- Možnosti úpravy veřejného osvětlení
- Chodník podél cesty z Paskova do Oprechtic
- Vyspravení komunikace „U podchodu“
- Řešení čištění příkopů podél hlavní silnice
Za komisi ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů podal zprávu
Ing. Klimunda. Komise projednávala připomínkování jízdních řádu DPO.
Komise doporučuje prodloužení linky č. 39 do centra Paskova za podmínky,
že nebude omezen provoz linky č. 370. Dále se komise zabývala ořezem
zeleně při vjezdu do křižovatky.
Komise pro územní plánování, životní prostředí a bydlení nezasedala.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy informaci o činnosti
orgánů města mezi 5. a 6. zasedáním zastupitelstva města.
b) Na zasedání zastupitelstva města byl přizván náčelník Policie ČR,
obvodního oddělení Brušperk, poručík Václavík, který informoval přítomné
o bezpečnostní situaci v městě v roce 2010 a za 1.- 9. měsíc 2011.
Ve svém vystoupení mimo jiné požádal členy ZM a přítomné hosty, aby byli
nápomocni při vyhledávání distributorů omamných látek a řádně si
zajišťovali svůj majetek a tím nedávali příležitost k páchání trestné
činnosti. V závěru svého vystoupení poděkoval zástupcům města za přidělení služebního mobilního telefonu a místnosti v ZUŠ.
Ing. Pohl se dotazoval, zda bude policie nápomocna, pokud bude někdo pod
vlivem alkoholu a porušuje OZV města.
Poručík Václavík odpověděl, že v případě oznámení, je toto možné dle OZV
řešit jako přestupek.
Pan Jelen se dotazoval, na kterých prostranstvích je vyhláškou zakázáno
požívání alkoholických nápojů.
Ing. Klimunda odpověděl, že OZV jsou na www stránkách města.
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i drogově závislí. V Paskově bylo i dealerské místo.
K podání bezpečnostní situace v dopravě vyzval Ing. Bělíka.
Ing. Bělík uvedl, že za účelem omezení provozu nákladní dopravy přes
Oprechtice proběhlo jednání se zástupci Správy a údržby silnic MSK,
starosty obce Krmelína a Paskova, na kterém bylo dohodnuto, že bude
proveden průzkum stavu vozovky na silnici Paskov, Oprechtice, Krmelín.
Dle stavu vozovky bude snížena rychlost a omezena doprava. Termín
zpracování průzkumu byl stanoven na polovinu srpna, dosud však není
vyhotoven.
Starosta uvedl, že opravu výtluků na silnici přes Oprechtice, která je
v majetku MSK, prováděli na 8 x.
Bc. Michálek se dotazoval, co by se mělo udělat proto to, aby se snížil
nárůst trestné činnosti (oproti loňskému roku o 31 %).
Pan poručík Václavík uvedl, že aktuální stav nárůstu trestné činnosti
oproti loňsku je 25 %. Nejvyšší nárůst je v Řepištích, Staříči a
Paskově. Od 1.5.2011 mají ve svém obvodu také Starou Ves.
Při nástupu do funkce měl určité představy o práci policie.
V současnosti nemají dostatek PHM a také došlo k úbytku zaměstnanců.
Při oznámení případu by měla hlídka vždy vyjet.
Ing. Klimunda uvedl, že Město Frýdlant nad Ostravicí poskytuje policii
dotaci. Dotazoval se, jestli bude policie provádět zvýšenou činnost
v Paskově v případě, že město Paskov poskytne policii dotaci.
Pan poručík Václavík uvedl, že za poskytnutí daru bude rád, ale nesmí
upřednostňovat lokalitu.
Pan Jarolím požádal, aby policie při jízdě z Brušperka do Paskova na
chvíli zaparkovala v Oprechticích, aby řidiči při spatření vozidla
policie jezdili ohleduplněji. Při delším stání policie na jednom místě
se řidiči navzájem informují.
Paní Chrapková uvedla, že v minulém období iniciovala petici občanů
Oprechtic, ve které mimo jiné požadovali měření rychlosti v Oprechticích
s následným omezením rychlosti projíždějících vozidel. Měření rychlosti
nebylo nikdy provedeno. Petice byla adresována na obecní úřad a krajský
úřad. V této záležitosti nebylo nic provedeno. Projíždějící těžká
nákladní vozidla ničí soukromý majetek i zdraví občanů.
Pan poručík Václavík uvedl, že připomínky občanů předá dopravní službě.
Ing. Bělík uvedl, že přes obec Staříč je zákaz průjezdu nákladní
dopravy. O zastavení nákladní dopravy přes Oprechtice není ze strany
kompetentních orgánů zájem.
Pan Staněk požádal alespoň o umístění dopravního značení „Zákaz
předjíždění“ přes celou obec Oprechtice.
Starosta v závěru diskuze poděkoval panu poručíkovi za účast na zasedání
zastupitelstva města.
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situaci v městě Paskov.
c) Zastupitelstvo města uložilo 18 hlasy radě města projednat v rámci
DSO Olešná a DSO Slezská brána, a ve vlastní kompetenci, přijetí
opatření ke zlepšení situace v této oblasti. Termín: do 31.12.2011
5. Starosta informoval členy zastupitelstva a přítomné hosty o tom, že
do rozpočtu města jsou postupně zasílány prostředky z dotačních fondů
(prostředky na akce, které byly nejprve zafinancovány městem a následně
jsou propláceny z přiznané dotace). Starosta dále uvedl, že na základě
výběrového řízení dojde k ušetření plánovaných prostředků na stavbu
chodníku Oprechtice – Paskov. Následně podal komentář k rozpočtovému
opatření č. 2/2011.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 17 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, informace o plnění rozpočtu města za období 01-08/2011
b) Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 2/2011.
6. Ing. Klimunda předložil členům zastupitelstva smlouvu mezi MSK a
Městem Paskov. Předmětem smlouvy je darování pozemku pod obnovenou
autobusovou zastávkou „Důl Paskov“. Po převodu pozemku bude nutno také
zajišťovat zimní údržbu prostranství autobusové zastávky.
Ing. Soška upozornil, že autobusová zastávka, ani okolí, není osvětleno.
Starosta uvedl, že osvětlení nebylo předmětem jednání, ani nebylo
převzato. O osvětlení zastávky bude jednáno.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy darovací č. FM/4/i/2011/Ch mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Paskov a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Předmětem smlouvy je
pozemek parc.č. 1933/10 k.ú. Paskov, na kterém je stavba „Obnova
autobusových zastávek – Důl Paskov“.
7. a) Ing. Klimunda předložil žádost o koupi městského pozemku parc.č.
1720 k.ú. Paskov. Ing. Klimunda podal návrh na nechválení záměru prodeje
uvedeného pozemku a to z důvodu možnosti realizace stavby domova pro
seniory v této lokalitě.
MUDr. Ožana uvedl, že v případě, že by bylo později rozhodnuto o prodeji
pozemku, nabídnout jej nejprve současným žadatelům.
Mgr. Raška se dotazoval na výměru uvedeného pozemku.
Ing. Klimunda odpověděl, že tuto informaci nemá připravenou.
Jiný návrh než návrh Ing. Klimundy nebyl podán.
Zastupitelstvo města neschválilo 15 hlasy, 3 se zdrželi hlasování, záměr
na odprodej pozemku parc. č. 1720 k.ú. Paskov.

- 6 b) Ing. Klimunda předložil novou nabídku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, k přímému prodeji
pozemků, které se nacházejí na sídlišti na Papírenské ulici. Jedná se
o pozemky, které jsou pro město nevyužitelné k jinému účelu než zelené
plochy v okolí obytných domů družstva vlastníků a jsou částečně i v záplavové oblasti. V předchozím období byla zastupitelstvem obce schválena nabídka na bezúplatný převod.
Ing. Bělík podal informaci, že jednal s Ing. Čečotkovou z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti bezúplatného převodu
předmětných pozemků na město a to z důvodu, že nabízené pozemky jsou
bezcenné a v záplavové oblasti. Ing. Čečotková nevyloučila možnost
bezúplatného převodu nabízených pozemků a to na základě žádosti a
schválení zastupitelstvem města.
Zastupitelstvo města neschválilo úplatný převod nabízených pozemků
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem ze dne
8.9.2011.
Zastupitelstvo města trvá na přímém bezúplatném převodu nabízených
pozemků. Schváleno 18 hlasy.
c) Ing. Klimunda předložil členům zastupitelstva žádost o bezúplatný
převod pozemku PK 1052/11 k.ú. Paskov, který je ve vlastnictví ČR,
Pozemkového fondu ČR. Jedná se o část komunikace ul. Čsl. lesů, která je
ve vlastnictví Města Paskov.
Zastupitelstvo města pověřilo 18 hlasy radu města k zaslání žádosti
o bezúplatný převod pozemku PK 1052/11 k.ú. Paskov pod ulicí Čsl. lesů
od ČR, Pozemkového fondu ČR.
d) Starosta informoval členy zastupitelstva, že některé pozemky pod
komunikacemi ve městě jsou v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na základě jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR je možnost
bezúplatného převodu na město a to na základě žádosti.
Zastupitelstvo města pověřilo 18 hlasy radu města k zaslání žádosti
o bezúplatný převod pozemků na k.ú. Paskov od Ředitelství silnic a
dálnic ČR, které jsou součástí obslužných komunikací kolem dálnice I/56
a ul. Kirilovove – komunikace a okolní pozemky u domu č.p. 563, 564, 578
a 579 v Paskově.
8. a) Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Paskov a Základní uměleckou školou Vratimov a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Předmětem smlouvy je bezúplatné užívání části budovy č.p. 573, ul.
Nádražní v Paskově a movitých věcí uvedených v inventárním seznamu,
který je nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce. Smlouva je účinná od
1.10.2011.
b) Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Městem Paskov a DDM Vratimov a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Předmětem smlouvy je výpůjčka internetové kavárny, včetně vybavení,
v objektu KC Paskov pro činnost vzdělávacích kroužků. Smlouva je účinná
od 1.10.2011.

- 7 9. a) MUDr. Ožana seznámil přítomné se zprávou o ročních provozních
nákladech nafukovací sportovní haly v sezóně 2010-2011.
Ve zprávě jsou také uvedeny návrhy, které mohou dále snížit náklady na
provoz haly.
Starosta poděkoval MUDr. Ožanovi za podrobně zpracovanou zprávu o provozních nákladech sportovní haly a doporučil v ní obsažené návrhy na
další zlepšení hospodárnosti provozu haly projednat s uživateli a Orlem
jednotou Paskov.
Pan Moravec uvedl, že přesun dětských turnajů z tělocvičny ZŠ Paskov do
víceúčelové haly je nevyhovující, jelikož veškeré vybavení pro turnaje
dětí by se muselo stěhovat a dále provést úpravu hřiště. V hale je nutno
jít do šaten okolo restaurace.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 17 hlasy, l člen ZM se zdržel
hlasování, zprávu o ročních provozních nákladech nafukovací sportovní
haly v sezóně 2010-2011.
b) Ing. Klimunda podal informaci o dvou výběrových řízeních tj. na
stavbu „Místo pro přecházení přes silnici III/4841 a chodník pro pěší
u parcely č. 165/4, k.ú. Oprechtice ve Slezsku, místo pro přecházení
přes silnici III/4841 a chodník pro pěší u parc.č. 206, k.ú. Oprechtice
ve Slezsku a chodník pro pěší Oprechtice-Paskov u silnice III/4841
Paskov-Krmelín“ a „Technický dozor investora na stavbu-chodník
Oprechtice“.
Vyzval občany, že pokud v průběhu realizace stavby zjistí nějaké
závady, aby je sdělili na městský úřad.
Pan Staněk se dotazoval, jaký je rozdíl mezi přechodem pro chodce a
místem pro přecházení a zda bude místo pro přecházení u občana
Vojkovského osvětleno. Opětovně požádal o umístění dopravní značky
„Zákaz předjíždění“ v celé obci.
Ing. Klimunda odpověděl, že přechod pro chodce nelze na silnici přes
Oprechtice zhotovit z důvodu, že je úzká. U přechodu pro chodce je
vyžadován ostrůvek na silnici.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 17 hlasy, l člen ZM se zdržel
hlasování, informaci o zahájení stavby „Místo pro přecházení přes
silnici III/4841 a chodník pro pěší u parcely č. 165/4, k.ú. Oprechtice
ve Slezsku, místo pro přecházení přes silnici III/4841 a chodník pro
pěší u parcely č. 206, k.ú. Oprechtice ve Slezsku a chodník pro pěší
Oprechtice-Paskov u silnice III/4841 Paskov – Krmelín.
c) Starosta podal informaci, že na trati Českých drah č. 323 OstravaFrenštát pod Radhoštěm (-Valašské Meziříčí) bude v době od 8. října 2011
do 15. listopadu 2011 výluka. V této době budou České dráhy ze žst.
Vratimov do žst. Lískovec zajišťovat náhradní autobusovou dopravu, která
nebude, z časových důvodů, zajíždět na nádraží Paskov. Podle návrhu ČD
měla náhradní autobusová doprava, vedená přes Ostravu-Hrabovou, Paskov
a Žabeň do Lískovce, zastavovat jen na autobusové zastávce Paskov
u hřbitova. Zástupci ČD odmítli, aby autobusy zajížděly alespoň na
zastávku Paskov - náměstí. Po jednání souhlasili, aby autobusy zastavovaly navíc na zastávce Paskov - autoopravna.

- 8 Pan Staněk doporučil, aby bylo zasláno vyjádření ke článku, který byl
zveřejněn v deníku MS, kde bylo uvedeno, že náhradní doprava je vedena
na základě souhlasu města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy informace o výluce na
trati ČD č. 323, v době od 8. října do 15. listopadu 2011.
d) Starosta informoval členy ZM o postupu prací na stavbě „Cyklostezky
Ostrava – Beskydy“. Uvedl, že při příznivém počasí je předpoklad
dodržení termínu stavby. Úsek na k.ú. Vratimov je před dokončením, na
k.ú. Řepiště se naváží kamenivo a provádí se úprava terénu pro výjezd na
most přes Ostravici. Na k.ú. Paskov, Žabeň a Sviadnov je před dokončením
úprava a navýšení protipovodňové hráze, kterou zajišťuje Povodí Odry
s.p..
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 17 hlasy (přítomno 17 členů ZM)
informaci starosty o stavbě „Cyklostezky Ostrava – Beskydy“.
e) Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy (přítomno 17 členů ZM) záměr
projektu realizovaného v rámci programu „Turistická oblast Slezská
brána“ na pořízení informačního systému a vydání knihy k propagaci města
Paskov.
f) Starosta podal informaci, že Fakultní nemocnice Ostrava zveřejnila
výběrové řízení na nejhodnější nabídku ke koupi souboru nemovitého
majetku ve vlastnictví ČR s příslušnosti hospodařit s majetkem státu
pro Fakultní nemocnici Ostrava – výzvu k podání nabídek. V popisu
prodávaného majetku je mimo jiné i objekt č.p. 31 včetně vedlejší stavby
a vodní plocha – pozemek parc.č. PK 1890. Vzhledem k tomu, že při
prohlídce nemovitostí dne 22.9.2011 bylo zjištěno, že nabídka není
korektní – neobsahuje všechny pozemky, na kterých je náhon umístěn, bude
výběrové řízení zrušeno.
Starosta navrhnul utvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat
záležitostmi objektů „Paskovského zámku“ vč. parku a hledání veškerých
možných cest, které by vedly k jeho záchraně.
Do pracovní skupiny se přihlásili všichni členové rady města.
Ing. Bělík uvedl, že vždy bylo prezentováno, že tento objekt město
nemůže finančně zajistit. Dle názoru nikdy nebyla specifikována finanční
náročnost, a proto navrhnul oslovení vysokých škol, zda by se ve svých
projektech nechtěly zabývat finanční otázkou rekonstrukce a náročnosti
provozu.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy informaci starosty
o probíhajících výběrových řízeních na nejvhodnější nabídku ke koupi
souboru nemovitého majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Fakultní nemocnici Ostrava.
g) Starosta podal informaci o jednání DSO Olešná. DSO Olešná mimo jiné
projednal provedení měření imisí a pachových látek, vznikajících při
výrobě v závodě Biocel Paskov, a.s.. DSO Olešná souhlasí, aby měření
provedl Zdravotní ústav Ostrava a požaduje po Biocelu Paskov, aby
měření, vzhledem k výstupům pro studii vyhodnocení zdroje, bylo
provedeno po dobu 7 dnů.

- 9 h) Starosta požádal členy zastupitelstva města o zajištění fyzické
inventury majetku města ke dni 31.10.2011.
ch) Starosta města poděkoval hasičům Oprechtic – sportovním oddílům
za jejich sportovní výkony a hasičům Paskov za zodpovědné a zdárné
zásahy při likvidaci hnízd vos a sršňů.
i) Pan Vágo upozornil, že zeleň na ostrůvku před KCP zamezuje rozhledu
v křižovatce.
j) Paní Klimundová informovala přítomné členy ZM a hosty, že je
připravován „Den otevřených dveří“ v MŠ Paskov dne 10.10.2011 od 15:00
hodin.
k) Starosta uvedl, že probíhá čištění příkopu na ulici Mitrovické
v Paskově – financuje Diamo s.p.. V průběhu prací se objevily potíže –
ujíždí souběžná komunikace. Původní projekt stavby končí cca 150 m před
rozvodím. Bylo dohodnuto, aby dodavatel stavby zpracoval nabídku na
provedení vyčištění příkopu až po rozvodí. Následně bude postupováno
v souladu s platnou směrnicí o zadávání zakázek města. Čištění cca 150 m
příkopu by hradilo město.
l) Ing. Bělík uvedl, že bude zkušebně novou metodou provedena oprava
komunikace k „Bělskému lesu“ v Oprechticích. Pokud se tato metoda
osvědčí, budou opraveny i další komunikace. Je potřeba zvolit koncepci
pro opravy.
m) Pan Staněk uvedl, že opravami cesty k „Bělskému lesu“ se cesta stále
zvedá a zhoršují se odtokové poměry povrchových vod z okolních polí.
K čištění příkopu podél okresní silnice uvedl, že požaduje, aby byly
dodrženy spádové poměry. V opačném případě nemá čištění příkopu smysl.
V závěru zasedání poděkoval starosta členům zastupitelstva i přítomným
hostům za účast.
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:50 hodin.

Zapsala: Strnadlová

Ověřovatelé zápisu:

Jana Maršálková

Petr Baďura
starosta

Pavel Moravec
Úplné znění zápisu ze zasedání ZM je uloženo na MěÚ Paskov.

