Zápis
ze 9. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 3. 6. 2020
v sále Kulturního domu Oprechtice
Přítomno: 18 členů zastupitelstva města (příloha č. 1)
Omluveni: Ing. Petr Michálek, Ing. Michaela Krečmerová, Mgr. Kristýna Šircová zahraničí
Hosté:
14 (příloha č. 2)
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města Paskov pan Petr Baďura.
Pozvánky na zastupitelstvo byly zastupitelům odeslány v řádném termínu, rovněž oznámení
o konání zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desce v zákonem daném termínu (příloha č. 3),
včetně elektronické úřední desky a na vývěskách města.
Starosta upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schválení programu ZM
Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Určení zapisovatele ZM
Kontrola usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů mezi 8. a 9. zasedáním zastupitelstva města
Výsledek fyzické a dokladové inventarizace majetku města za rok 2019
Přehled investičních akcí a vybraných oprav městského majetku v roce 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Paskov za rok 2019
Závěrečný účet města Paskov za rok 2019
Schválení účetní závěrky za rok 2019
Rozpočtové opatření Zastupitelstva města 3/2020
Majetkové záležitosti
Odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města za práci
v orgánech města za období 01-06/2020
Závěrečný účet DSO Regionu Slezská brána za rok 2019
Závěrečný účet DSO Olešná za rok 2019, výsledek přezkoumání DSO Olešná 2019
Záležitosti organizační a informační povahy
Závěr.

1. Schválení programu
Doplněný program jednání 9. Zastupitelstva byl schválen
Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se:0

(přítomno 18)

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu a usnesení pan MUDr. Marek Ožana a paní Bc. Gabriela
Klimundová.
Zastupitelstvo města Paskov schválilo dva členy ZM za ověřovatele zápisu a usnesení: pana
MUDr. Marka Ožanu a paní Bc. Gabrielu Klimundovou.
Hlasování: 18-0-0 (18)
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3. Určení zapisovatele ZM
Starosta navrhl určit zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Zastupitelstvo města Paskov schválilo zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Hlasování: 17-0-1 (18)

4. Kontrola usnesení
Starosta informoval, že na 8. zastupitelstvu nebyly žádné usnesení, z nichž by vyplývaly úkoly
-

Zastupitelstvo města Paskov bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva města.

Pan Ing. Šugar vyslovil nespokojenost, že v zápise z 8. zastupitelstva nebyl přiložen jeho diskusní
příspěvek, tajemník mu vysvětloval, že je přiložen k zastupitelstvu č.7 tam kam patří, ale již se
nedá udělat změna podepsaného zápisu a v zápisu z 8. zastupitelstva není kam příspěvek vložit.
Starosta vysvětlil, že zápis z 8. zastupitelstva je odsouhlasený. Pan Ing. Šugar upřesnil,
v podstatě žádal, aby byla v zápise zmínka, že svůj příspěvek ze 7. zastupitelstva dal v písemné
podobě na 8. zastupitelstvu města.

5. Informace o činnosti orgánů mezi 8. a 9. ZM
Zprávu o činnosti rady města mezi 8. a 9. zasedáním zastupitelstva města podal radní Ing. Bělík.
Rada města se mezi zasedáními zastupitelstva konala 6x dne 18. 3. 2020, 1. 4. 2020, 15. 4. 2020,
29. 4. 2020, 13. 5. 2020 a 27. 5. 2020.
Na 36. schůzi rada města projednala:
-

-

-

Aktualizaci „Povodňové komise“ (Krizový štáb)
Hospodaření města Paskov od 1. 1. 2020 - 29. 2. 2020
Přijetí dotace v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 ve výši 125 900 Kč na „Restaurování
sochy Svornosti v zámeckém parku v Paskově“.
Přijetí dotace v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2020 ve výši 42 400 Kč na „Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého věku
III“.
Vybrala nejvýhodnější nabídku na „Interiérové vybavení mateřské školy Paskov třída
Ferda mravenec“
Rozpočtové opatření č. 2/2020

Na 37. schůzi rada města projednala
-

Peněžní dar, Lenzing Biocel Paskov a. s.
Opravu střechy tělocvičny ZŠ-schválila zakázku

Na 38. schůzi rada města
- rozhodla o zrušení výběrového řízení s názvem „RENOVACE A ÚDRŽBA OBŘADNÍ
SÍNĚ“
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dále projednala
- Návrhy FV na možná opatření města Paskov, vedoucí ke zmírnění dopadu COVID-19
- Změnu rozpisu rozpočtu 2/2020
- Hospodaření města Paskov od 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020
Revokovala usnesení z 34. RM týkající se navýšení nájmů o inflační koeficient, což byl i jeden
z návrhů v opatření FV.
Na 39. schůzi rada města projednala
- Hlavní a běžné prohlídky mostních objektů Paskov
- Zpráva Ministerstva financí o auditu operace „Vzájemnou spolupráci ke vzájemnému
poznání: Pszczyna-Paskov“
- Žádost o grant „Obnova nemovitého kulturního dědictví zámku Paskov-kreativní
a komunitní centrum města Paskov“ z Norských fondů zpracovanou společností
BeePartner a. s.
- Výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „HASIČSKÁ
ZBROJNICE JSDH PASKOV, ČÁST C – DOKONČENÍ STAVBY“
Na 40. schůzi rada města projednala
-

Přidělení bytů na ulici Nádražní 156 v Paskově
rozšíření kolumbária na hřbitově v Paskově
Žádosti o úlevy na nájmu v nebytových prostorách šesti občanů
Rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2020
Hospodaření Města Paskov a jeho příspěvkových organizací
Cenu vstupného na zámek Paskov

Na 41. schůzi rada města projednala
-

Cenová nabídka spol. Elmida s. r. o. na VCP spojené se stavbou Areál zámku
Paskov-Adaptace skleníku
Přehled pohledávek Města Paskov k 31. 12. 2019
ZŠ-schválila realizaci projektu „Podpora výuky šablonami III“
Přehled dluhů na nájmech u bytových a nebytových prostor
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020
Nákup pozemků od Římskokatolické farnosti Paskov

Bc.Klimundová vznesla dotaz na 38. schůzi RM, jakou činnost bude provádět firma NEOB,
starosta konstatoval, že jí bude písemně odpovězeno.
Ing. Šugar konstatoval, že v usnesení z 37. RM je zmatek ve variantách, starosta vysvětlil
skutečnost, což bylo Ing. Šugarem odsouhlaseno, že takto stačí.
Pan Staněk st. Připomínkoval, že přestože je sál ozvučený neslyšel čtení jednotlivých bodů, aby
se hovořilo do mikrofonu.
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Za Finanční výbor podal zprávu pan Moravec. Členové FV se mezi 8. a 9. zasedáním
zastupitelstva města sešli 1x a to 26. 5. 2020, zpráva je přílohou zápisu č. 4.
Za Kontrolní výbor podal informaci pan Šodek, že kontrolní výbor se mezi 8. a 9. zasedáním
zastupitelstva sešel 1x a to 21. 5. 2020.
KV provedl kontrolu PaskovNetu-konkrétně nákupu svářečky, kdy se jednalo o nákup svářečky
optických kabelů, nákup je řádně zaevidován a zároveň byla odepsána stará svářečka. Jinak
konstatoval vysoké zisky společnosti v roce 2019, které vznikly přesunem investic na letošní rok
a vyššími příspěvky a svou činností. Předpisy, co se týká účtování a evidence majetku jsou
dodržovány.
Za Osadní výbor podal informace pan Staněk. Osadní výbor se mezi 8. a 9. zasedáním
zastupitelstva sešel 1x dne 20. 5. 2020 a zabýval se několika problémy Oprechtic, které jsou
uvedeny v zápise z jednání, který je Přílohou č. 5 tohoto zápisu, včetně výsledků ankety týkající
se kanalizace v Oprechticích Příloha č.6.
Starosta konstatoval, že člen, resp. předseda Osadního výboru a zároveň zastupitel je součástí
zastupitelstva tudíž rétorika typu chceme, požadujeme po ZM je neoprávněná. Starosta dále
konstatoval, že nebude probírat jednotlivé body zápisu Osadního výboru, protože předseda se
účastnil všech podstatných jednání, kde byly kompetentní osoby, a zástupci ať již PČR, MMFM,
OVAK, MěP, SmVaK.
Za Komisi pro školství, vzdělávání, kulturu a sport podala informaci paní Vaňková. Komise
se mezi 8. a 9. zasedáním zastupitelstva města nesešla, nicméně členové komise vytvořili pietní
místo k neštěstí, které se stalo na Dole Paskov a umístili je do muzea na zámek.
Za Komisi pro územní rozvoj, životní prostředí a bytový fond města podal informace
Bc. Michna. Komise se mezi 8. a 9. zasedáním zastupitelstva města nesešla.
Za Komisi pro dopravu, veřejný pořádek a prevenci kriminality podal informaci Ing. Bělík.
Komise se mezi 8. a 9. zasedáním zastupitelstva města nesešla, byla plánovaná na 16. 3. 2020,
ale mimořádná opatření byla důvodem, proč se komise nesešla.
Za Sbor pro občanské záležitosti podal informaci starosta. Sbor pracuje a v současné době
rozesílá gratulace a dárkové balíčky jubilantům.
Za Letopiseckou a dokumentační komisi podal informaci starosta. Komise se mezi 8. a 9.
zasedáním zastupitelstva nesešla.
Za Komisi pro péči a přírodní a kulturní památky podal informaci starosta. Komise se nesešla.
Rada Zpravodaje využívá elektronickou komunikaci konstatoval starosta a Zpravodaj vyšel.
Zastupitelstvo města Paskov vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města mezi 8. a 9.
zasedáními Zastupitelstva města Paskov.
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6. Výsledek fyzické a dokladové inventarizace majetku města za rok 2019
Starosta konstatoval, že Městský úřad Paskov provedl na základě zákona o účetnictví 563/1991
Sb. a Směrnici o inventarizaci inventury. Plán inventur schválila RM na 22. schůzi dne 28. 8. 2019
včetně ústřední inventarizační komise. Metodika byla dodržena rovněž termíny inventur.
Skutečný stav inventur byl porovnán s účetním stavem majetku. Pozemky s výpisem z katastru.
Závěr je, že skutečný stav odpovídá jednotlivým inventurním soupisům.
Zastupitelstvo projednalo výsledky inventarizace majetku a vzalo na vědomí inventarizaci za rok
2019.

7. Přehled investičních akcí a vybraných oprav městského majetku v roce 2019
Starosta uvedl, že tabulku s přehledem jednotlivých akcí dostali všichni zastupitelé, z ní je
zřejmé, že plánované aktivity byly naplněny mimo hasičskou zbrojnici, k čemuž byly objektivní
důvody. Firma provádějící stavbu ukončila svou činnost, proto proběhly pouze zabezpečovací
práce a muselo být vyhlášeno nové VŘ na dostavbu. Toto již proběhlo, byla vybrána firma, která
má stavbu dokončit a stavba ji již byla k dokončení předána.
Zastupitelstvo projednalo předložený materiál a vzalo na vědomí přehled investičních akcí
a vybraných oprav městského majetku v roce 2019

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Paskov za rok 2019
Starosta uvedl materiál a konstatoval, že Město Paskov jako každý rok splnilo povinnost
a proběhl audit účetnictví, který vykonal pan Ing. Jiří Turoň. Kontrolované období bylo od 1. 1.31. 12. 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku hospodaření a vzalo na vědomí uvedenou Zprávu.

9. Závěrečný účet města Paskov za rok 2019
Zastupitelstvo zároveň projednalo Závěrečný účet města a schválilo bez výhrad.
Hlasování: 18-0-0 (18)

10. Schválení účetní závěrky za rok 2019
Zastupitelstvo v souvislosti s předcházejícími body projednalo účetní závěrku za rok 2019
a závěrku schválilo.
Hlasování: 18-0-0 (18)
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11. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města 3/2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo předložené Rozpočtové opatření 3/2020, které řeší, jaké
finance došly na stranu příjmů. Například vyúčtování MHD 111 tis. Kč, dary Biocel 410 tis. Kč.,
dotace z MSK na různé akce 559 tis. Kč.
Na straně výdajů se promítají příjmy. Z rezervy je nutno navýšit částku na odchyt psů a jejich
pobyt v útulku. V loňském roce stačilo 40 tis. Kč letos po změně legislativy je nutno navýšit
rozpočet o 60 tis. Kč na 100 000 Kč.
Hlasování: 18-0-0 (18)

12. Majetkové záležitosti
12.1.

Žádost pana Martina Brože o úlevu na nájmu v nebytových prostorách

Rada města schválila dne 13. 5. 2020 na svém 40. zasedání usnesením 11/40/2020 žádost
pana Martina Brože, o úlevu na nájmu v nebytových prostorách na ulici Nádražní 39 v Paskově
za období od 13. 3. 2020 do 10. 5. 2020 ve výši 28.028,33 Kč vč. DPH a v nebytových
prostorách na ulici Místecká 279 v Paskově za období od 13. 3. 2020 do 10. 5. 2020 ve výši
20.204,15 Kč vč. DPH. Stejným usnesením doporučila Zastupitelstvu města schválit žádost
pana Brože o úlevu na nájmu v nebytových prostorách od 13. 3. do 10. 5. 2020 v celkové výši
48 232,48 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo.
Hlasování: 18-0-0 (18)

12.2.

Změna splatnosti poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Paskov č.1/2019 stanovuje splatnost poplatku ze psů nejpozději
do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, kdy byl
omezen chod úřadu je ZM požádáno, aby prodloužilo splatnost tohoto poplatku pro tento rok do
30. 6. 2020. Zastupitelstvo projednalo předložený materiál a schválilo prodloužení splatnosti
poplatků ze psů dle návrhu.
Hlasování: 18-0-0 (18)
12.3.

Žádost o změnu účelu neinvestiční dotace-PIONÝR z.s.

Pionýrská skupina Paskov dostala od města Paskov neinvestiční dotaci mimo jiné i na Dětský
den, který musel být díky vyhlášenému nouzovému stavu zrušen. Přes všechny problémy
s nouzovým stavem a všemi opatřeními budou uspořádány 3 turnusy letních táborů pro cca 150
dětí. Díky zvláštním hygienickým opatřením dojde k nárustu finančních prostředků spojených
s hygienickými předpisy jako jsou doprava, dezinfekce, ochranné a úklidové pomůcky obzvláště
pro pracovníky v kuchyni. Z uvedeného důvodu žádají o přesun 35 000 Kč z Dětského dne na
pokrytí zvýšených nákladů při organizování letních táborů.
Zastupitelstvo projednalo žádost Pionýrské skupiny a schválilo změnu účelu neinvestiční dotace.
Hlasování: 18-0-0 (18)
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Zastupitelstvo dalším hlasováním schválilo dodatek ke smlouvě o neinvestiční dotaci a pověřilo
starostu podpisem dodatku.
Hlasování: 18-0-0 (18)

12.4.

Nákup pozemků od Římskokatolické farnosti Paskov

Starosta uvedl potřeby, proč by bylo vhodné odkoupit pozemky uvedené v materiálu
a konstatoval, že Rada města na své 41. schůzi ze dne 27. 5. 2020 projednala možnost nákupu
pozemků parc. č. 1128/3, 1204/1, 2061/2, 2061/12, 2064/2, 2064/12, 2065/2 a 2065/5, vše v
k. ú. Paskov o celkové výměře 2536 m2 od Římskokatolické farnosti Paskov, IČ 48772119,
Místecká 193, 739 21 Paskov za cenu 520 670 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 364620/2020, který vypracoval znalec v oboru pan Vlastimil Rundt, IČ 44932332, se sídlem Rudé
armády č.p. 83, 739 21 Paskov. Rada města zároveň svým usnesení 11/41/2020 doporučila ZM
nákup uvedeného pozemku.
Jsou to pozemky především pod komunikacemi, pozemek parc.č. 1128/3 k.ú. Paskov o výměře
810 m2 je mezi běžeckou dráhou hasičů a nově postavenou AMOK Arénou badminton Paskov.
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemků dle návrhu v materiálu.
Hlasování: 15-0-3 (18)
12.5.

Odprodej plynovodní přípojky pro budovu KINO Paskov

Starosta ozřejmil důvody, proč by bylo vhodné odprodat plynovodní přípojku a konstatoval, že
Rada města na své 40. schůzi dne 13. 5. 2020 pod bodem 2.23. projednala možnost odprodeje
STL plynovodní přípojky pro budovu KINO Paskov, Nádražní č.p. 573, Paskov, společnosti
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města svým usnesením 23/40/2020 zveřejnění záměru
a následný odprodej plynovodní přípojky.
Zastupitelstvo města Paskov schválilo vyvěšení záměru na prodej STL přípojky pro budovu KINA
Paskov, Nádražní č.p. 573 na příslušných pozemcích.
Hlasování: 17-0-0 (17)
Zastupitel MUDr. Ožana nebyl přítomen v sále.
12.6.

Finanční dar spolku včelařů

Na minulém zasedání zastupitelstva jste byli informováni dopisem o problémech spolku včelařů
a byli jsme požádáni o pomoc, to znamená o dar ve výši 120 000 Kč na pořízení nových
včelstev. Situaci jsme řešili na několika schůzkách se zainteresovanými a zjišťovali mnoho
okolností s tím spojených. Závěrem je, že bychom spolku včelařů navrhli určitou částku na
pořízení obnovy včelstev, ale pouze paskovským, s tím, že další finanční prostředky jim budou
poskytnuty ještě z jiných zdrojů a musí i sami se snažit získat finanční prostředky z jiných zdrojů.
Navrhujeme příspěvek ve výši 100 000 Kč s tím, že další dva roky se tomuto spolku nebude
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přispívat na chod. Pro vaši informaci zbývajících požadovaných 20 000 Kč jim bude poskytnuto
z DSO Olešná. Zastupitelstvo projednalo požadavek a tento ve výši 100 000 Kč schválilo.
Hlasování: 16-0-2 (18)

Zastupitelstvo na základě upozornění znovu projednalo požadavek spolku včelařů a novým
hlasováním schválilo, že se nejedná o dar, nýbrž neinvestiční dotaci a zároveň schválilo
smlouvu a pověřilo starostu jejím podpisem.
Hlasování: 16-0-2 (18)

13. Odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města za
práci v orgánech města za období 01-06/2020
Starosta konstatoval, že pro město Paskov vykonávají různé činnosti v jednotlivých poradních
orgánech ZM a RM občané, kteří nejsou členy zastupitelstva. Za jejich práci jim náleží odměna.
Předsedové výborů a komisí evidují jejich účast a navrhli nejen za účast, ale i práci těmto
občanům odměny. Výše odměn je uvedena v tabulkách dle jednotlivých výborů a komisí.
Zastupitelstvo schválilo navržené výše odměn.
Hlasování: 18-0-0 (18)

14. Závěrečný účet DSO Regionu Slezská brána za rok 2019
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za
rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2019, a to bez výhrad.

15. Závěrečný účet DSO Olešná za rok 2019, výsledek přezkoumání DSO Olešná
2019
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Olešná za rok 2019 včetně
výsledku přezkoumání hospodaření které provedl MSK, a to bez výhrad.
Starosta konstatoval, že DSO Olešná již několik let financuje letní kino, rovněž v letošním roce
by se mělo promítání uskutečnit, a to v Oprechticích, je však nutné v nejbližší době vybrat film,
názvy filmů jsou Osadnímu výboru k dispozici.
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16. Záležitosti organizační a informační povahy
Starosta informoval:
-o možnosti koupě části pozemku na ulici Místecká autobusová zastávka U autoopravny od pana
Galdy pro případné umístění přečerpávací stanice odpadních vod a legalizaci autobusové
zastávky, až bude posudek bude, zařazeno na program ZM.
-že v průběhu měsíce května proběhla již druhá deratizace kanalizací a budov v majetku města
a kolem vodního toku Olešná a v lokalitách, kde se častěji vyskytují, pokud je problém
v Oprechticích, je nutno nahlásit na MěÚ.
-o navýšení počtu parkovacích míst v Oprechticích u Hasičské zbrojnice lze realizovat pouze na
jednom, a to vlastním pozemku, je snaha využít dotaci „Dešťovka“, předjednává se projekt a
spolupráce s firmou zpracující žádost o dotaci.
-o stavech účtů, výši úvěru a výši finančních prostředků ve veřejných sbírkách.
-o poklesu příjmů podílů z výnosů jednotlivých daní pro město Paskov.
-o tom, že do příjmů by měly ještě přijít finance ze všech rozběhnutých akcí např. MŠ, Hasičská
zbrojnice apod.
-že je od 7. 7. 2020 plánována oprava silnice mezi Bělou a Krmelínem a objízdná trasa vede přes
Oprechtice, Oprava má trvat 14 dní.
-o jednání s OKD, kdy spolu s útlumem se bude prodávat majetek mimo jiné rybníky Kuboň, který
by se řešil odkupem a majitelem by byl Český rybářský svaz, z.s.
-že programy přádané DSO SB a DSO O budou probíhat, ale v omezené míře v souladu
s uvolňováním po COVID-19.

-poděkoval všem co se podíleli na šití a distribuci roušek i desinfekce.
-navrhnul termíny příštího zastupitelstva, byly navrženy dva a to buď 1. 9. 2020 nebo 2. 9. 2020,
hlasováním kdy 12 zastupitelů bylo pro termín 2. 9. 2020 byl tento termín schválen, s tím, že se
bude konat v Paskově nejpravděpodobněji v Zámecké krčmě.
Ing. Klimunda, místostarosta-informoval:
-že na MěÚ došel dopis formou petice, že 13 občanů odmítá rozšíření ČOV ve stávající lokalitě,
na tento dopis jim bylo odpovězeno a vysvětleno stanovisko města.
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Diskuse občanů:
Pan Novotný-po 30 letech od kdy bydlí v Oprechticích se nic nezměnilo co se týká kanalizace a
dopravy. Od 4,30 jezdí kamiony domy se třesou a praskají.
Ing. Klimunda, místostarosta-vysvětloval nepříznivý stav pro financování kanalizace a nemožnost
získání dotace, kdy kanalizace by stála 33 mil. Kč.
Pan Novotný-upozornil na skutečnost, že pořízení jímek (zřejmě myslel ČOV) je finančně náročné
a pokud se postaví kanalizace je povinnost vlastníka se na ni připojit, dále upozornil, že je
povinnost obcí nad 2 500 obyvatel mít funkční kanalizac.i
Paní Gáborová-položila otázku, zda všech 30 nových domů má ČOV a proč se povolují stavby
nových domů, když není kanalizace, upozornila, že všichni mají přepad buď do dešťové
kanalizace nebo do potoka, který je zapáchající stoka.
Ing. Stibor-probíhá velmi rychlá výstavba rodinných domů, vystavělo se navíc 30 % domů proti
původní zástavbě, voda z čističek se vrací zpět do příkopů, nebo do studní, jelikož neprojde přes
nepropustnou jílovou vrstvu, problém se prohlubuje a s další výstavbou se bude ještě více
prohlubovat. V územním plánu je rezerva na ČOV pro Oprechtice, je otázkou, zda vůbec majitel
pozemku jej bude ochoten prodat pro tento účel?
Starosta-každý majitel pozemku v Oprechticích souhlasil s novým územním plánem, proto je
taková výstavba nových domů. Zisk ze zpracování odpadů má SmVaK a odvádí se mimo ČR
a potom schází finance na výstavbu nových kanalizací. V Oprechticích není napojeno 318 občanů
v Paskově 2.166 což je ještě více alarmující číslo. Je možná pomoc odvážením odpadu z jímek,
ale SmVaK požaduje za vylití odpadních vod 90 Kč za m3, opět vydělávají, problém rozšiřování
gravitační kanalizace z jejich finančních prostředků odmítají řešit.
Ing. Klimunda místostarosta-jsou tři možnosti práce s odpadními vodami, dopojení na stávající
kanalizaci se souhlasem provozovatele, to je za cenu stávající, nebo kanalizaci provozuje město,
nebo se provozování řeší jinou firmou, přičemž dvě poslední možnosti jsou dražší. Ve
střednědobém horizontu nebude gravitační kanalizace na Oprechticích vyřešena.
Ing. Stibor-jak je dlouhá doba střednědobý horizont, aby se vyplatilo pořídit ČOV k jednotlivým
domům před napojením na vybudovanou kanalizaci?
Ing. Klimunda, místostarosta-osobní názor, 5 let, potvrzuji, pokud máte ČOV a existuje kanalizace
je povinnost se připojit.
Pan Moravec-občas jsou popadané větve v zámeckém parku, je špatně průchozí
Starosta-probíhá další dendrologický průzkum a je zpracován projekt na ošetření stromů v parku,
řeší MSK, jsme si vědomi odpovědnosti za bezpečnost návštěvníků parku, kteří procházejí po
chodnících.
Pan Kupka-zahrádkářská osada pod Biocelem, pokud je větší déšť teče korytem kolem kolonie
úplně černá voda.
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Starosta-strůjcem znečištění je OKD. Pila Mayer-Meinhof Holz Paskov s. r. o. musí dle rozhodnutí
vodoprávního orgánu vybudovat jímky na zachycování vody z ploch, kde má uložené dřevo, které
navíc někdy ošetřuje chemicky, tím se má zabránit dalšímu znečištění Olešné.
Ing. Stibor-není možné odejít z ORP FM a přejít k ORP Ostrava, FM je naprosto nefunkční pro
naše potřeby?
Starosta-rozdělení pod jednotlivá ORP proběhlo již dávno, není v kompetenci zastupitelstva.
Pan Kupka-problém s parkováním na biocelském sídlišti, kdy opravna aut zabírá několik
parkovacích míst opravovanými auty.
Starosta-jsou zpracovány dvě varianty zvýšení počtu parkovacích míst, řeší se, bude se vybírat
z těchto variant, bude podstatné, kterou tam bydlící občané vyberou. V minulosti schválenou
výstavbu nových parkovacích míst občané bydlící v sousedství zamítli realizovat, i když tam mělo
být vyhrazené parkování pro ně.

17. Závěr
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19,18 hodin.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina
Prezenční listina hostů
Oznámení o konání zastupitelstva
Zpráva Finančního výboru ze dne 3. 6. 2020
Zápis ze schůze Osadního výboru ze dne 20. 5. 2020
Kanalizace Oprechtice-dotazník

Zápis byl vyhotoven dne 4. 6. 2020.
Zapisovatel: Ing. Václav Bukovský

Ověřovatelé: MUDr. Marek Ožana
Bc. Gabriela Klimundová

dne ...........................................

dne ...........................................

starosta Města Paskov ......................................dne ...........................................
Petr Baďura
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