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II. Co přinesl rok 2011

II.1. Události v obci

II.1.1. Kalendář
Obec vydala vlastním nákladem 1900 kusů kalendáře na rok 2011 

a každá domácnost ho dostala na sklonku minulého roku zdarma do poš-
tovní schránky.

Kalendář obsahoval informace o obecním úřadě včetně telefonních čí-
sel a jeho provozní doby, lékařích a lékárně, hasičích, policii, školách, 
obecní knihovně, restauracích, školách a sportovních zařízeních, kalen-
dář svozu odpadů včetně provozu sběrného dvora a seznam akcí pořáda-
ných obcí a společenskými organizacemi v roce 2011.

V předmluvě Ing. Jan Lipner, starosta obce se zabýval očekávaným 
ekonomickým růstem, uplynulým supervolebním rokem 2010 a také při-
pomněl, že v obecních volbách se v obecním zastupitelstvu vyměnili celkem 
tři lidé.

Psal i o obecní kanalizaci za 130 milionů Kč, rekonstrukci Dělnického 
domu, i o vynaložených finančních prostředcích na projektové dokumen-
tace budoucích staveb, např. okružní křižovatky v centru obce, kanalizač-
ních přípojek k jednotlivým rodinným domům a rekonstrukcích místních 
komunikací.

II.1.2. Místních poplatky hrazené občany – nový daňový řád

II.1.2.1. Změny
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnost nový daňový řád a tím i zákon 

o místních poplatcích.
Pro přímé jednání s občany byla největší změnou ohlašovací povin-

nost a její přesně stanovený obsah. Také zde bylo stanoveno, že obec, která 
poplatky spravuje, již nemohla na žádost poplatníka, poplatek zcela nebo 
částečně prominout. Správce poplatků také již nemusel vyzývat k úhradě 
nedoplatků, ale rovnou přistoupil k exekučnímu řízení. Exekuční náklady 
se zvýšily z 200 Kč na 500 Kč.

6. ledna vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška – OZV – o míst-
ním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení, 7. ledna vešla v platnost OZV o místním poplatku ze psů 
a místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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II.1.2.2. Výše poplatků
Poznámka: Pro rok 2011 se v obci výše poplatků nezměnila.

II.1.2.2.1. Místní poplatek za odpady
– 240 Kč za osobu s trvalým pobytem v Horní Suché za kalendářní rok
– 120 Kč pokud má osoba ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k in-

dividuální rekreaci a má současně i trvalý pobyt na území naší obce

II.1.2.2.2. Třídění odpadu
komodita rok/tuny způsob likvidace

2008 2009 2010 2011
papír 35,86 41,74 40,98 41,08 další zpracování
sklo 36,21 36,83 38,38 48,39 další zpracování
plasty 18,22 20,11 20,42 21,20 další zpracování
biologicky rozloži-
telný kom.odpad

501,32 549,75 484,89 592,03 další zpracování

objemný kom.
odpad

657,14 670,49 695,54 702,74 uložení na skládce

směsný kom.
odpad

916,44 935,13 800,87 842,92 uložení na skládce

Článek „Jak třídíme komunální odpad“ – Informátor č.1/2012 viz příloa-
ha č.4-12.

II.1.2.2.3. Místní poplatek ze psů
– 120 Kč za kalendářní rok za psa chovaného v rodinném domku
– 1 000 Kč za kalendářní rok za psa chovaného na sídlišti – ulice Dr. Gla-

zera, Chrost, Lokalitní a Stavební
– 200 Kč za kalendářní rok za psa chovaného na sídlišti, kdy držitelem 

psa je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, po-
kud ten je jeho jediným zdrojem příjmu

II.1.3. Organizační výbor pro oslavy 100. výročí založení 
Dolu František

II.1.3.1. První zasedání organizačního výboru
První zasedáno organizačního výboru se uskutečnilo 26. ledna v míst-

nosti KHD (v Domečku).
Vedoucím organizačního výboru se stal JUDr. Evžen Kiedroň, zástup-

cem obce ve výboru byl Josef Žerdík, místostarosta, KHD zastupoval Roman 
Konopka, předseda KHD, členem byl i Bronislav Zyder, předseda PZKO.
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Na prvním zasedání byly projednány tyto zásadní body:
– vydání publikace ke stému založení dolu
– výstava (plakáty, pozvání médií, důlní vozík s datem výstavy)
– termín výstavy: 22.–24. července 2011
– grant Nadace OKD
– zjištění dosud vydaných publikací o dole (Dr. Kiedroň)

Organizační výbor pro oslavy – zasedání 26. 1. 2011

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „První zasedání organizač-
ního výboru pro oslavy“.

II1.4. Pokuta pro obec
Obec Horní Suchá dostala od Úřadu pro hospodářskou soutěž pokutu 

40 000 Kč za administrativní chybu při výběrovém řízení, když neupozor-
nila neúspěšného uchazeče o možnost odvolat se k ÚOHS.
Článek „Pokuta pro Horní Suchou“ – Právo 14. 3. 2011 viz příloha č.3-11.
Stanovisko RO-viz usnesení RO ze dne 23. března 2011.

II.1.5. Nájemníci v domech na ulici Důlní
Firma RPG – největší vlastník bytového fondu v obci – uzavřela s občan-

ským sdružením „Vzájemné soužití“ nájemní smlouvu na dva bytové domy 
na ulici Důlní. O tomto kroku naši obec nikdo neinformoval a ani noví nájem-
níci – jednalo se asi o 18 rodin v počtu asi 80 osob – se k pobytu v obci nepři-
hlásili. Rodiny neplatily za odvoz a likvidaci odpadů, obec nedostala od státu 
část daní vázaných na osobu, tito občané nebyli vedeni na úřadu práce v Ha-
vířově a nemohli tak v obci vykonávat „veřejnou službu“ (povinně odpracovat 
30 hodin měsíčně) nebo „veřejně prospěšné práce“. Nikdo z těchto lidí nebyl 
v žádném pracovním poměru a nebyl znám počet dětí školou povinných.
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Rodiny bydlely v nevyhovujících podmínkách. V jednom bytě 1+1 žilo 
v průměru 5 osob. Objevily se krádeže a vandalství, také žebrání.

Komunikace obce s představiteli RPG a „Vzájemného soužití“ byla plná 
slibů, ale nevedla k žádným výsledkům. Obci nastal problém se sociálně vy-
loučenou oblastí. Počet vyšetřovaných trestných činů se zvedl o 59 %.
Článek „O nás – bez nás“ – Informátor č.5/2011 viz příloha č.7-11.
Článek „V Horní Suché se děsí gheta“ – Havířovský deník 27. 5. 2011 viz příloha 
č.12-11.
Článek „Nejsme pro RPG ani Vzájemné soužití partnery“ – Havířovské 31. 5. 2011 
viz příloha č.13-11.
Článek „Kolik stojí pozitivní diskriminace“ – Hospodářské noviny 11. 10. 2011 
viz příloha č.42-11.
Článek „Horní Suchá řeší sociální a bezpečnostní situaci“ – Deník 5. 11. 2011 viz 
příloha č.43-11.
Článek „Kriminalita v Horní Suché rapidně roste“ – Deník 26. 10. 2011 viz pří-
loha č.44-11.
Článek „Obce nevyužívají 200 milionů EUR“ – Hospodářské noviny 11. 10. 2011 
viz příloha č.45-11.
Článek „Rodiny se učí žít, aby jim úřady nevzaly děti“ – Deník 15. 9. 2011 viz 
příloha č.47-11.
Článek „Dyskusja o Romach z przedstawicielami wojwództwa“ – Glos Łudu 
25. 10. 2011 viz příloha č.54-11.
Článek „Působení občanského sdružení Vzájemné soužití v Obci Horní Su-
chá“ – viz příloha č.58-11.

Středisko pro volný čas na ulici Důlní
Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Středisko pro volný čas 
na ulici Důlní“.
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II.1.6. Brownfields v Moravskoslezském kraji 2011
Hlavním důvodem toho, že se konference na téma „Brownfield v Mo-

ravskoslezském kraji“ konala v naší obci, bylo vyhlášení Průmyslové zóny 
František nejúspěšnější zónou v roce 2009.

Konference se konala 9. června v prostorách kulturního domu. Konfe-
renci pořádala agentura pro regionální rozvoj. Konference Brownfields se 
v minulých letech setkávaly s velkým ohlasem. Z odborného hlediska byly 
dobrým zdrojem informací z oblastí investic, developmentu (zdokonalování) 
a obnovy starých průmyslových areálů.

Za naši obec se konference zúčastnili: Ing. Jan Lipner, starosta obce, 
Josef Žerdík, místostarosta, Ing. Jan Wdówka, vedoucí PZF a členové zastu-
pitelstva obce.

Program:
– Zahájení setkání – doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtma-

na Moravskoslezského kraje, Ing. Petra Chovanioková, ředitelka  Agen-
tury pro regionální rozvoj, a. s., Ing. Jan Lipner, starosta obce  H o r n í 
Suchá

1. blok: Institucionální podpora Brownfields
– Od dolu k průmyslové zóně František, Ing. Jan Lipner, starosta obce Hor-

ní Suchá
– Brownfields pohledem podnikatelské sféry, Ing. Pavel Bartoš, prezident  

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a viceprezident Hospodář-
ské komory ČR

– Podpora regenerace brownfields v ROP Moravskoslezsko, Ing. Daniel Fol-
týnek, zástupce ředitele pro operativní řízení Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko

– Veřejná databáze brownfields v Moravskoslezském kraji, Ing. Jiří Voz-
ňák, projektový manažer Agentury pro regionální rozvoj, a. s.

2. blok: Úspěšné projekty v praxi
– Současné a budoucí projekty bezpečnostního a energetického výzkumu 

v průmyslové zóně František, Pavel Halada, generální ředitel společnosti  
REACONT Holding

– Dino Park Ostrava, Mgr. Jiří Machálek, ředitel společnosti West Media, 
s. r. o.

– Karolina Ostrava, Ing. Arch. Luboš Kočí, ředitel Multi Development Czech 
Republic a. s.

– Dolní oblast Vítkovice, Ing. Petr Koudela, výkonný ředitel sdružení Dolní 
oblasti Vítkovic

3. blok: Exkurze po úspěšné zóně, včetně slavnostního otevření nového pro-
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vozu dalšího investora
– Prohlídka zóny v Horní Suché, exkurze v provozu společnosti FITE a. s., 

slavnostní otevření a exkurze v provozu společnosti EXELSIOR GROUP 
s. r. o.

Předsednický stůl – vpravo Ing. Jan Lipner, starosta obce

Od dolu k průmyslové zóně František, přednáší Ing. Jan Lipner, starosta 
Obce Horní Suchá

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ Brownfields v Moravsko-
slezském kraji 2011“.

Článek „Brownfield mají perspektivu“ – Regionální podnikatelský 
zpravodaj č.6-2011 viz příloha č.14-11.

II.1.7. Rada měst a obcí
Na zasedání Svazu měst a obcí ČR 13. června byl do Rady měst a obcí 

zvolen Ing. Jan Lipner, starosta naší obce.
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Dokumenty: „Jednací řád SMO ČR“, „Rada SMO ČR“, „Kontrolní ko-
mise SMO ČR“, „Priority činnosti SMO ČR“, „Stanovy SMO ČR“ a „Záznam 
z XII. Sněmu SMO ČR“ viz Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „SMO ČR“.

II.1.8. Hrazení stravného v mateřských školách zřízených obcí
Od 1. května 2009 Obec Horní Suchá na základě rozhodnutí RO schvá-

lila úlevu v placení stravného pro děti v posledním ročníku mateřské ško-
ly před zahájením povinné školní docházky tak, že obec uhradí celodenní 
stravné.

Ani tento vstřícný krok obce ale nepřilákal děti ze sociálně slabších ro-
din k pravidelné návštěvě předškolního zařízení. Rodiče těchto dětí, díky 
tomu, že sami nemuseli hradit stravné a školné, přestali děti řádně odhlašo-
vat z odběru stravy při neúčasti v mateřské škole, takže se vařilo zbytečně.

Rada Obce Horní Suchá svým rozhodnutím ze dne 1. 9. 2011 zrušila 
od tohoto data hrazení stravného.

II.1.9. Obec podala žalobu
Na zasedání ZO dne 20. října bylo schváleno podání žaloby Obcí Horní 

Suchá proti vydání rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
ve věci odvolání se proti vydání územního rozhodnutí o výstavbě spalovny 
odpadu v lokalitě Barbora.

Obec Horní Suchá dlouhodobě podávala své připomínky k záměru 
výstavby spalovny, protože je jednoznačně nejpostiženějším zastavěným 
územím touto stavbou, jak z hlediska zatížení dopravou, tak exhalacemi.

V procesu územního řízení na tuto stavbu nebyl stavebním úřadem 
Magistrátu města Karviné zohledněn prakticky žádný požadavek obce. 
Proto obec podala odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 
společně s městem Havířov a obcí Stonava, ale tento úřad rozhodnutí sta-
vebního úřadu potvrdil. Zastupitelstvo obce svým postojem a následným 
hlasováním potvrdilo a bude je prosazovat přesto, že soudní spor bude 
finančně náročný.
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: 
„Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu“.
Důkazy k žalobě: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Důkazy k žalobě“.

II.1.10. Kriminalita v obci

II.1.10.1. V obci vzrostla kriminalita
O padesát devět procent stoupla v tomto roce kriminalita v Horní Suché. 

Místní obyvatelé to přičítali hlavně tomu, že byli do dvou domů v Důlní ulici 
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sestěhováni nepřizpůsobiví občané z různých částí kraje.
Představitelé obce diskutovali se zástupci policie, sociálního odboru ha-

vířovského magistrátu i Výboru národnostních menšin o tom, jak by se dala 
zajistit větší bezpečnost v jejich obci.

„Myslím si, že se výbor zabývá věcmi, které vlastně problémem nejsou. 
Záležitosti týkající se například dvojjazyčných nadpisů mi připadají v kon-
textu s tím, co se tady děje, úplně směšné a zbytečné. Opravdový problém 
máme hlavně s Romy, a tím bychom se všichni měli prioritně zabývat. Žá-
dáme tímto, aby nám jeho členové pomohli na půdě kraje,“ uvedl Ing. Jan 
Lipner, starosta obce.

„V tomto případě se nejedná o národnostní, ale sociální problém. Najít 
řešení přitom není vůbec jednoduché. Myslíme si, že obce mají možnost na-
příklad podpořit pouze smysluplné projekty, které mohou situaci pomoci 
a nepodpořit už lidi, kteří v minulosti získali dotaci a poté projekt nerealizo-
vali v té podobě, kterou slíbili“, uvedl předseda výboru Lukáš Curylo.

„Nemám rád, když někdo mluví o sociálním problému, když všichni 
přesně víme, kde problémy vznikají. Jde přece jasně o romskou problemati-
ku. Dlouho se romské otázky neřešily a z tohoto podhoubí přitom vše roste. 
Máme tady nově Romy z celého kraje. Ti se nepřihlašují a v jejich evidenci je 
nehorázný binec. Většina je z velkých měst, která na problémové jedince be-
rou peníze z daňových výnosů, a my se poté musíme na naše náklady o vše 
starat. Základní jsou pro nás informace, takže by se měl udělat pořádek, 
aby mohl být se všemi veden úřední styk“, uvedl Ing. Lipner.

Zástupce policie přiznal, že současná situace není dobrá. V Horní Suché 
se například uzavírá v nočních hodinách služebna a hlídky tudy pouze pro-
jíždějí, protože mají na starost rozsáhlý revír. „V potaz se musí vzít nejen to, 
že máme tabulkově dva lidi podstav, ale i to, že při vyšším počtu trestných 
činů roste i administrativní práce, kterou musíme zvládnout ve stávajícím 
počtu. Příslušníci policie kvůli papírování poté zákonitě tráví v ulicích mno-
hem méně času“, uvedl nadporučík Libor Kristián, vedoucí OO PČR v Hor-
ní Suché.

„Opravdu nejsem přesvědčený, že naše schůzka měla hlubší smysl. Kaž-
dý zde přednesl své názory, ale cestu ven zatím vidět není“, dodal Ing. Lip-
ner.

II.1.10.2. Drogové doupě
Kriminalisté z Havířova vyhmátli v říjnu doupě výrobců a distribu-

torů drog v Horní Suché. Bylo v sousedství policejního oddělení na ulici 
Stonavské.
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Dům, ve kterém proběhla policejní razie

Postupně získávané informace dovedly policisty až k domku u hlav-
ní silnice mezi Havířovem a Stonavou. Doupě se nacházelo ve výkupně 
jablek – bývalé poště.

II.2. Události v České republice

II.2.1. Novoroční projev prezidenta republiky
Prakticky všechny televizní stanice přenášely 1. ledna novoroční projev 

prezidenta České republiky Václava Klause. Byl to už jeho osmý projev.
Mimo jiné řekl, že lze očekávat rok klidnější a v jistém smyslu i nadějněj-

ší než roky minulé, a že se to pozitivně projeví i v našich osobních životech. 
Připomněl, že v uplynulém roce jsme měli troje volby a že v nadcházejících 
dvanácti měsících snad volit nepůjdeme. Do parlamentu se dostaly dříve ne-
známé politické strany a jak na centrální úroveň, tak do vedení obcí a měst 
přišly nové osobnosti. Rok 2011 bude zřejmě rokem ekonomického růstu, 
ale důsledky nedávné hospodářské krize budou i nadále citelné. Přišly ne-
příjemné rozpočtové škrty – reformy jsou nezbytné. V první dekádě tohoto 
století jsme si – žili nad poměry, žili jsme na dluh, který nikdo nesplácel. 
Prezident podpořil současnou vládu. Stát kvůli minulé, tak zvaně „zelené“ 
politice podpory solární energie, připravil zdražení elektřiny.

Byly doby, kdy snad mělo jistý smysl odcházet „za lepším“ do ciziny, ale 
dnes tomu tak určitě není. Výzvy, aby se v některých profesích organizova-
ně, kolektivně a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemů-
žeme smiřovat. Je to nepřijatelné vydírání. Známá varovná slova o opouště-
ní vlasti z básně Viktora Dyka platí i dnes ve světě mobilů a internetu.
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II.2.2. Držitelé klíčů ke korunovačním klenotům se setkali 
s prezidentem

Prezident Václav Klaus se 11. ledna na Pražském hradě setkal s Radou 
katedrály svatého Víta. Všech sedm držitelů klíčů ke korunovačním kleno-
tům poté památku společně navštívilo.

Jako první odemkl zámek do Korunní komory prezident Klaus, násle-
doval předseda vlády Petr Nečas (ODS), pražský arcibiskup Duka, před-
sedové obou komor parlamentu Milan Štěch (ČSSD) a Miroslava Němcová 
(ODS), probošt Metropolitní kapituly Václav Malý a nakonec také primá-
tor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS). Vytvoření Rady katedrály 
svatého Víta bylo součástí dohody, kterou v roce 2010 podepsal prezident 
Klaus s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Tato dohoda ukon-
čila letité spory o správu katedrály a určila, že se o ni bude starat církev 
společně se státem. Jejími členy je právě sedm osobností, které jsou podle 
zvyklostí držiteli jednotlivých klíčů ke Korunní komoře

Na snímku zleva premiér Petr Nečas, předseda Senátu Milan Štěch, 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, prezident 

Václav Klaus, arcibiskup Dominik Duka, biskup Václav Malý a pražský 
primátor Bohuslav Svoboda.

II.2.3. Opakované volby
Dne 8. ledna 2011 se konaly volby do zastupitelstva nově vzniklé obce 

Libhošť v okrese Nový Jičín. Ve stejném termínu se rovněž konalo opa-
kované hlasování ve 23 volebních okrscích města Český Těšín. Původní 
výsledky zde byly napadeny stížností a příslušný soud je zrušil a nařídil 
opakované hlasování.
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II.2.4. Státní návštěvy

II.2.4.1. Státní návštěva prezidenta Polské republiky v ČR
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval dne 

21. února 2011 na dvoudenní státní návštěvu České republiky prezident Pol-
ské republiky Bronisław Komorowski s manželkou Annou Komorowskou.

Prezident Polské republiky Bronisław Komorowski – vlevo

II.2.4.2. Státní návštěva ruského prezidenta v ČR
Do České republiky přiletěl ve dnech 7. a 8. prosince prezident Rus-

ké federace Dimitrij Medvěděv. Na návštěvu ho pozval Václav Klaus tak, 
aby Medvěděv mohl být u zahájení výstavy klenotů moskevského Kremlu 
na Pražském hradě.

Dimitrij Medvěděv a Václav Klaus

Ruský prezident byl naposledy v Praze vloni v dubnu, když zde spolu 
s prezidentem USA Barackem Obamou podepisoval rusko-americkou od-
zbrojovací smlouvu Nový start.

Expozice kremelských pokladů byla v Císařské konírně otevřena 9. pro-
since a potrvá do 4. března 2012.

V Praze Medveděv hovořil např. o tendru na dostavbu jaderné elektrár-
ny v Temelíně, o niž měl zájem ruský Atomstrojexport, který soupeřil s ame-
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rickou firmou Westinghouse a francouzskou firmou Arevou a opravách 
ruských vojenských vrtulníků. Celkem bylo podepsáno 14 smluv v celkové 
hodnotě 54 miliard Kč.

II.2.5. Očekávané událost – nejdůležitější změny – úspory

II.2.5.1.Stavební spoření
Snížila se státní podpora stavebního spoření a 10 % stát přispěl na sta-

vebním spoření k ukládané částce, maximálně 2 000 korun ročně.

II.2.5.2. Platy ve státní sféře
O mzdách začali zásadně rozhodovat nadřízení a 645 tisíc zaměstnan-

ců pocítilo změny na výplatních páskách.
Na úřadech, v nemocnicích, v knihovnách a řadě dalších míst už lidé 

nedostali plat podle délky praxe, ale nadřízení v rámci daného rozpětí určo-
vali výšku platu. Vláda poslala na jejich platy o deset procent peněz méně.

Jako jediní dostali přidáno učitelé. Nejvíce, o tisícikoruny měsíčně, 
stouply tabulkové platy mladým kvalifikovaným učitelům. Až o sedm a půl 
tisíce měsíčně si polepšili učitelé v mateřských školách s bakalářským ti-
tulem. Téměř o 5 500 Kč jejich začínající kolegové na základních školách 
a na středních školách o více než čtyři tisíce korun. Podmínkou ale bylo, 
vysokoškolské vzdělání předepsané zákonem.

O pět procent klesly platy všech ústavních činitelů. Poslanci i senátoři 
tak na základním platu 59 000 hrubého měsíčně přišli o 2 950 korun mě-
síčně. Premiérovi se snížil plat z 158 304 na 150 389, tedy téměř o osm tisíc. 
Soudci přišli o pět procent platu oproti roku 2009.

II.2.5.3. Deregulace nájemného
Stát přestal určovat výši nájemného. Zvýšení nájmu musel majitel ná-

jemníkovi oznámit minimálně tři měsíce dopředu.
Až v roce 2013 se uvolní nájmy v Praze.

II.2.5.4. Dražší energie
Navýšily se ceny energií: elektřiny o 4,6 %, vody a u RWE i plynu o 2 %.

II.2.5.5. Změny důchodů od 1. října 2011
Změny se dotkly jen těch, kdo odešli do penze po 30. září 2011. Od 1 říj-

na se penze počítaly jinak. 80 % lidí dostalo podle nových pravidel nižší dů-
chod.
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Snížily se důchody lidem s příjmy od 12 000 až 36 000 korun měsíčně. 
Ti kdo vydělávali víc, si polepšili.

II.2.5.6. Stropy pojistného
Od ledna lidé platili pojištění z příjmů až do šestinásobku průměrné mzdy, 

tedy zhruba 148 tisíc měsíčně. Dobře vydělávajícím lidem neklesly odvody.

II.2.5.7. Důchody
Od ledna se zvýšily starobní penze v průměru o 371 korun měsíčně. 

Základní výměra důchodu, kterou mají všichni penzisté stejnou, se zvýšila 
o 60 korun na 2 230 korun měsíčně. Procentní, která se odvíjí od předcho-
zí výše příjmů a odpracované doby, o 3,9 procenta. Osmitisícový důchod 
vzrostl zhruba o 260 korun měsíčně, čtrnáctitisícová penze o 460 a dů-
chod třicetitisícový o více než tisícikorunu měsíčně. Průměrná penze se 
zvýšila z 10 093 korun na 10 494 korun měsíčně.

II.2.5.8. Kontrola komínů
Přibyla povinnost nechat si jednou za rok vystavit zprávu o výsledku 

kontroly nebo čištění komína. V případě, že si občan čistil komín sám, 
musel jednou za rok kontrolu udělat profesionál.

II.2.5.9. Povodňová stovka
Snížení slev na dani o 100 Kč měsíčně pocítili všichni, kdo platili daně 

z příjmů. Každý tak zaplatil ročně na daních o 1 200 Kč víc.

II.2.5.10. Vyšší daně pro pracující důchodce
Dobře vydělávajícím důchodcům stát zdanil penzi. Senioři, kteří v dů-

chodu vydělali více než 70 000 měsíčně, nebo 840 000 ročně platili patnác-
tiprocentní daň, jako z ostatních příjmů.

II.2.5.11. Zdanění poslaneckých náhrad
Náhrady (70 000 až 100 000 korun měsíčně), které výrazně zvyšují 

základní poslanecký plat 59 000 korun hrubého měsíčně, nebyly daněny. 
Od ledna se to změnilo, daněna 15 procenty byly ta část náhrad, kterou 
poslanci dostávali přímo, tedy například ošatné nebo dopravné.

II.2.5.12. Zdanění výsluh policistů
Výsluhy, na které měli příslušníci bezpečnostních složek nárok po 15 le-

tech ve službě, se danily 15 %.
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II.2.5.13. Zdanění příjmů prezidenta
Prezidentovi skončila výjimka. Danit se začal jeho plat i paušální ná-

hrady. Zdanila se i renta a peněžité náhrady bývalým hlavám státu. Pre-
zident Václav Klaus tak přišel o více než padesát tisíc korun měsíčně a ex-
prezident Václav Havel o 15 tisíc korun měsíčně.

II.2.5.14. Nižší nemocenská
Od druhého měsíce se nemocenské dávky nezvyšovaly. I za třetí tý-

den nemoci dostávali zaměstnanci náhradu mzdy od svého zaměstnava-
tele a na nemocenskou od státu měli nárok až od čtvrtého týdne nemoci. 
Zaměstnavatel však náhradu vyplácel jen za pracovní a ne za kalendářní 
dny.

II.2.5.15. Ceny léků
Během roku může přijít několik výkyvů, kdy budou doplatky na léky 

klesat i stoupat. Jejich změny přináší také pokračující revize cen léčiv. Ta 
doplatky zvýší, podle ministerstva zdravotnictví ale jen přechodně. Pokud 
nebude prodlouženo snížení úhrad a maximálních cen léků od sedm pro-
cent, zavedené původně jen pro letošek Janotovým balíčkem, tak od ledna 
zhruba polovina léků zvýší cenu. Ale víc zaplatí pojišťovny. Pacienti by 
měli doplácet zhruba stejně jako nyní, nebo méně. Pokud by ale později 
během roku došlo k dalšímu snížení úhrad pojišťoven, doplatek pro paci-
enty se skokově zvýší.

II.2.5.16. Podpora v nezaměstnanosti
Ten, kdo z práce odešel dohodou nebo na vlastní žádost, dostal od led-

na jen 45 % předchozího platu.
Nezaměstnaní neměli nárok na podporu po dobu pokrytou odstup-

ným. Pokud si člověk při odchodu z práce vyjednal například půlroční 
odstupné a bylo mu méně než padesát let, od státu nedostal nic. Skončila 
také možnost přivýdělku pro lidi na podpoře.

II.2.5.17. Porodné
Od ledna dostaly třináct tisíc korun při narození dítěte jen nejchudší 

rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima – jen na první dítě. 
Na prvorozená dvojčata, rodiče dostali 19 500 korun. O porodné přišli 
všichni rodiče samoživitelé s příjmy nad 7 500 korun čistého měsíčně 
a páry, které vydělávaly víc než 13 150 korun čistého měsíčně.
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II.2.5.18. Rodičovský příspěvek
Škrty se výrazně dotkli rodičů, kteří čerpali čtyřletou rodičovskou, 

tedy i studentů nebo nezaměstnaných, kteří si tří nebo dvouletou ani zvolit 
nemohli. Zatímco dosud jim klesal příspěvek ze 7 600 na 3 800 korun až 
22. měsíc po porodu, od ledna to bylo již od 10. měsíce. Na čtyřleté rodi-
čovské tak přišli až o 45 600 korun. Příspěvek se snížil i rodičům, kteří jej 
začali čerpat už v roce 2010.

II.2.5.19. Příspěvek na péči
Příspěvek na péči v prvním stupni se snížil ze současných 2 000 na 800 ko-

run měsíčně lidem starším 18 let. Pro děti do 18 let zůstal 3 000 korun mě-
síčně. Při větší míře závislosti se příspěvek nesnížil nikomu. O 1 200 korun 
měsíčně přišli senioři, kteří byli mírně závislí na pomoci ostatních.

II.2.5.20. Sociální příplatek
Zůstal zachován rodinám s postiženými dětmi. Jeho rušení v ostatních 

případech se ale dotklo hlavně osamělých rodičů a vícedětných rodin s pří-
jmy nižšími, než je dvojnásobek životního minima. Některé musely místo 
toho čerpat pomoc v hmotné nouzi. Pohoršili si například samoživitel s dí-
tětem mladším pěti let, pokud vydělával méně než 8 960 korun čistého, nebo 
pár se stejně starým dítětem, který měl méně než 14 160 korun čistého.

II.2.5.21. Překlenovací příspěvek
Vznikl nový příspěvek pro nezaměstnané, kteří začali podnikat jako 

OSVČ. Až pět měsíců mohli čerpat téměř 6 000 korun měsíčně. Ty mohli 
použít na dopravu materiálu a opravu nebo pronájem provozovny.

II.2.5.22. Platnost starých řidičských průkazů
Od Nového roku přestaly platit řidičské průkazy vydané od 1. ledna 

1994 do 31. prosince 2000. Pokud by s nimi řidiči i nadále jezdili, hrozila 
jim pokuta až 2 500 korun. Výměna trvala přibližně tři týdny. K posled-
nímu listopadu 2010 chybělo podle statistik ministerstva dopravy vyměnit 
ještě 425 tisíc průkazů.

II.2.5.23. Nové lékárničky
Už od Nového roku museli řidiči vozit nové typy lékárniček. Povinný 

už nebyl například svírací špendlík, zato přibyla fólie pro přikrytí pro-
chladlého těla nebo resuscitační maska. Nová lékárnička stála zhruba 
300 korun.
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II.2.5.24. Nové značky
Řidiči se setkali s novými značkami jako například vjezd cyklistů 

v protisměru nebo přejezd pro cyklisty. Další novinkou má být v průběhu 
roku značka nebádající k dodržování bezpečné vzdálenosti.

II.2.5.25. Méně billboardů u dálnic
Spolu s Novým rokem začala éra rušení billboardů u dálnic. Minister-

stvo dopravy se rozhodlo neprodlužovat nevýhodné smlouvy s agentura-
mi. Ty budou muset sundat na 400 a v roce 2012 pak zhruba 500 velko-
plošných reklam.

II.2.5.26. Modré karty pro cizince
Mohli o ně žádat vysokoškoláci z celého světa, minimální požadova-

né vzdělání bylo tříleté vysokoškolské nebo vyšší odborné. Byly vydávány 
na dva roky s možností prodloužení. Trvalý pobyt v EU díky kartě cizinec 
ze třetí země získal už za pět let. Hned od začátku s ním ale v unii mohla 
žít i jeho rodina.

II.2.5.27. Víza pro cizince
Vyřizování dlouhodobých pracovních, studentských i pobytových víz 

přešlo z cizinecké policie pod ministerstvo vnitra. Na úřad nemohl jít pro-
středník, takže čekání ve frontách se nevyhnuli ani cizinci, kteří pracovali 
na špičkových pozicích.

II.2.5.28. Změna hodností v armádě
Kvůli synchronizaci s NATO se nově zavedly hodnostní sbory mužstva 

a poddůstojníků, upravil se také hodnostní sbor praporčíků. Zrušena byla 
hodnost štábního rotmistra, podpraporčíka a podporučíka. Přes polovinu 
vojáků čekalo snížení hodnosti, nemělo to ale vliv na výši jejich platu.

II.2.5.29. Projekty na zemědělské půdě
Stát několikanásobně zdražil poplatky za vynětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu. To se promítlo do cen všech typů staveb: rodinných domů, 
komerčních budov i dopravních staveb. U nejbonitnějších půd se poplatky 
za vynětí zvýšily v průměru 14×, u těch nejméně hodnotných 2×.
Poznámka: Poplatek za hektarový pozemek zařazený v průměrné III. bonitní 
půdě, za jehož vynětí z půdního fondu se dosud v průměru zaplatilo 61 tisíc 
korun, nově stál více než 300 tisíc korun. 
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II.2.5.30. Státní maturita
Studenty posledních ročníků středních škol v květnu čeká státní matu-

rita. Středoškoláci tak budou skládat maturity dvě: školní (která bude mít 
stejnou podobu jako dosud) a navrch ještě státní. Studenti musí úspěšně 
projít oběma zkouškami, jinak nebudou mít ukončené středoškolské vzdě-
lání. Státní maturita se bude příští rok skládat povinně ze dvou předmě-
tů – z českého jazyka a poté volitelně z matematiky nebo cizího jazyka. 
Maturanti si mohou také zvolit ze dvou úrovní obtížnosti. 

II.2.5.31. Čipové karty pro cizince
Od května budou muset mít všichni cizinci ze zemí mimo Evropskou 

unii biometrický průkaz s otisky prstů a zobrazením obličeje. Dospělí za něj 
zaplatí o 1 500 korun víc než dnes, tedy 2 500 korun, děti o 500 korun víc, 
tedy 1 000 korun. Ztráta průkazu bude pokutována částkou 4 000 korun.

II.2.5.32. Prodej zemědělské půdy cizincům
Skončí zákaz prodeje zemědělské půdy cizincům. V květnu vyprší vý-

jimka, kterou si Česko vyjednalo při vstupu do EU. Podle ní cizinci země-
dělskou půdu kupovat nesmějí. Už dnes ale desítky tisíc hektarů vlastní 
zahraniční právnické osoby se sídlem v ČR. Kromě nich mohou podle vý-
jimky zemědělskou půdu v Česku nakupovat také občané EU, kteří zde 
nejméně tři roky žijí a hospodaří. Přes prostředníky mohou půdu získá-
vat i ze státního Pozemkového fondu. Nemovitosti k bydlení mohou cizin-
ci v Česku kupovat už od května 2009. Maďarsko a Slovensko na rozdíl 
od Česka požádaly Brusel o prodloužení moratoria.

II.2.5.33. Hospitalizační poplatek
V první polovině roku chce ministerstvo zdravotnictví zvýšit poplatek 

za den v nemocnici ze 60 na 100 korun, a to bez výjimek pro všechny pa-
cienty.

Plánuje se také zvýšení poplatku za návštěvu ambulantního specialis-
ty, pokud k němu přijde pacient bez doporučení praktického lékaře. Ten 
by měl stoupnout ze stávajících 30 na 90 korun. Není ale jisté, zda se tak 
stane ještě před koncem roku, nebo až spolu s dalšími změnami v roce 
2012.

II.2.5.34. Nový předmět – dopravní výchova
V českých základních školách se budou zřejmě děti učit nový předmět. 

Od nového školního roku přibude podle ministra školství Josefa Dobeše 
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dopravní výchova. S nápadem přišla expertní skupina, která na minister-
stvu dopravy pracuje na koncepci zlepšení dopravy. Zatím není jasné, zda 
se splní také přání expertů, kteří chtějí, aby byl předmět povinný.

II.2.5.35. Zápisné
Změna může potkat i vysokoškoláky, byť zatím nic není jisté. Ministr 

školství Josef Dobeš (VV) chce univerzitám kompenzovat dvoumiliardové 
škrty, které je příští rok postihnou. Navrhuje proto už od září 2011 zavést 
takzvané zápisné. To má činit maximálně šest tisíc korun za akademický 
rok s tím, že přesnou částku si každá škola určí sama. Studenti by zápisné 
platili na začátku každého ročníku. Zápisné má podle Dobešovy předsta-
vy fungovat pouze do roku 2013, kdy bude oficiálně zavedeno školné.

II.2.5.36. Důchody se budou počítat jinak
Kvůli rozhodnutí Ústavního soudu se na konci září změní výpočet dů-

chodů pro ty, kdo do penze odejdou po tomto datu. Podle plánu minister-
stva práce a sociálních věci, který se ale během schvalování ještě může 
změnit, na tom vydělají lidé s příjmy nad 36 000 korun měsíčně. Všichni, 
kdo vydělávají 12 až 36 tisíc, ale dostanou důchod o stokoruny nižší. Lidí 
s nejnižšími příjmy by se nový výpočet neměl dotknout, jejich penze minis-
tr Jaromír Drábek snižovat nechce. Na svém zůstanou i všichni stávající 
penzisté. reklama

II.2.5.37. Daně, odvody, cla – DPH – boj proti únikům
Nejdůležitější změny zákona o dani z přidané hodnoty se dotkly ob-

chodníků s emisními povolenkami a pohonnými hmotami. Právě v těchto 
dvou oblastech docházelo v posledních letech k daňovým nedoplatkům od-
hadovaným jen u pohonných hmot na téměř dvě desítky miliard korun. 
Nově bude přenositelná povinnost odvézt DPH i na toho, kdo zboží koupí. 
Už tak nebude možné, že se k dani přihlásí prostředník, který po uzavření 
miliardových transakcí ukončí svou činnost, a finanční úřad tak nemá 
od koho nedoplatek vymáhat.

Firmy už také nebudou muset platit DPH z nedobytných pohledávek. 
Pokud tedy firma vyfakturuje zboží, za které zákazník nikdy nezaplatí, 
DPH stát vrátí.

II.2.5.38. Celní předpisy
Od Nového roku bylo elektronické podávání celních deklarací povin-

né prakticky ve všech případech. Smůlu tak měl ten, kdo dával přednost 
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formulářům. Poradenské společnosti upozorňovaly na to, že bude potřeba 
u menších zásilek uvádět i počet kusů na tři desetinná místa. Novinkou 
bylo i uvádění hmotnosti menších zásilek s přesností na gramy.

II.2.5.39. Nový daňový řád
V Česku platí od 1. 1. 2010 nový daňový řád. Zavedl několik důleži-

tých změn. Jestliže finanční úřad dodatečně doměří daň a poplatník se od-
volá, zaplatí tuto daň až po konečném pravomocném rozhodnutí. Ministr 
financí ztrácí pravomoc promíjet daně. Úřady nově musí zdůvodňovat 
veškerá svá rozhodnutí.

II.2.5.40. Zdraží se zaměstnávání postižených
Stát od ledna zrušil padesátiprocentní slevu na dani pro firmy s mini-

málně 25 zaměstnanci, které zaměstnávají více než padesát procent zdra-
votně postižených. Nadále ale platí slevy na dani 18 000 na každého zaměst-
nance s lehčím zdravotním postižením a 60 000 na ty s těžším postižením.

II.2.5.41. Odměny bankéřů
Evropská unie zavedla nový způsob odměňování šéfů investičních spo-

lečností. Manažeři by nově měli dostat jen část svých bonusů a ty zbylé (nej-
méně 40 procent) by dostávali v dalších letech podle toho, jak se jejich stra-
tegie ukáže jako dlouhodobá. České banky se na tento krok již připravily, 
vadí jim ale, že jde o nařízení, které platí i na bonusy za předchozí období, 
tedy i za rok 2010. Lidé z nejvyššího vedení bank se tak až na konci letoš-
ního roku dozvěděli, že nebudou odměňování tak, jak původně očekávali.

II.2.5.42. Spotřebitelský úvěr
14 dní bude mít na rozmyšlenou klient banky, který s ní uzavře smlou-

vu o poskytnutí úvěru.
Banky i nebankovní instituce budou muset klientům dávat více infor-

mací o spotřebitelských úvěrech. Ve srozumitelné formě se má nově každý 
dozvědět, kolik celkem za půjčku zaplatí. A i když smlouvu podepíše, bude 
mít 14 dní na rozmyšlenou, během nichž může peníze vrátit a úvěr zrušit. 
Banky i leasingové společnosti budou zároveň bonitu klientů posuzovat 
pečlivěji než dříve.

II.2.5.43. Vyšší mýto
Na rok 2011 počítá rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 

s 61,3 mld. Kč.. Je to o 36 procent méně než v roce 2010. V dalších dvou 
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letech se ale rozpočet fondu posílí vždy o 10 miliard Kč a o peníze vybrané 
navíc z mýtného.

Všechny vozy nad 3,5 tuny hmotnosti od 1. 1. platily na českých dál-
nicích a rychlostních silnicích zhruba o čtvrtinu vyšší mýtné. I když mi-
nisterstvo dopravy tvrdilo, že se zvýšení mýtného nepromítne v cenách, 
dopravci prakticky jednohlasně říkali, že nemají jinou možnost než ceny 
dopravy zvýšit. To se může, v omezené míře, projevit i na cenách zboží 
v obchodech. Vyšší mýtné se vyhnulo vozidlům, které splňovaly minimálně 
emisní normu Euro 5.

II.2.5.44. Železnice
Evropské směrnice ovlivní dopravu na železnici. Nové vozy i loko-

motivy budou muset splňovat více norem a očekává se, že to zvýší jejich 
cenu. Nově také budou železniční vozy udržovat pouze certifikované fir-
my. „K tomu není v rámci České republiky dosud žádná legislativa a nebyl 
ustanoven žádný nezávislý certifikační orgán,“ popisuje mluvčí ČD Car-
go Roman Jandík. V oboru tak vzniká nejistota. Kdo bude chtít v lednu 
opravit své vagony, pravděpodobně v Česku nenajde firmu s potřebnými 
certifikáty.

II.2.5.45. Nižší mzdy = menší tržby
V roce 2011 klesne objem mzdových výdajů státu o deset procent. Změ-

nu pocítí nejen státní zaměstnanci, ale i všichni, kteří úředníkům prodá-
vají zboží a služby. Propad tržeb se očekává zejména u zbytného zboží. 
Změnu si „pochvalují“ například hnědouhelné doly, které očekávají, že 
nižší cena jejich uhlí snadněji převáží nad ekologií.

„Poptávka po hnědém uhlí jako nejlevnějším palivu bude podpořena 
i startem vládních reforem a větší citlivostí obyvatelstva na ceny zboží 
a služeb obecně. Veškeré tyto trendy jsou pro nás pozitivní,“ předpokládá 
ředitel strategie Severočeských dolů Vladimír Budinský.

II.2.5.46. Dohoda o provedení práce
Uzavírat dohodu o provedení práce bylo nutné vždy jen písemně. 

Od výhradně písemného uzavírání této smlouvy si ministerstvo práce sli-
bovalo lepší kontrolu a omezení práce načerno.

II.2.5.47. Dražší elektřina
Vyšší platby za podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zatíží 

náklady tuzemských firem několika miliardami korun. Zdražení v prů-
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měru o 5,5 procenta znamená, že například České dráhy nebo ArcelorMit-
tal Ostrava zaplatí v roce 2011 za elektřinu řádově o stovky milionů korun 
více než v letošním roce. Některé z firem již naznačují, že vyšší náklady 
budou muset přenést na zákazníka. I zde ale zatím stále panuje značná 
nejistota, pokud zítra Senát zamítne novelu zákona o výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, elektřina zdraží výrazně více.

II.2.5.48. Dopad nemocenské
12 mld. Kč si v příštím roce vezme vláda od firem změnou plateb ne-

mocenského pojištění.
Ruší se totiž paragraf, podle kterého se měly příští rok snížit firmám 

odvody na nemocenské pojištění z 2,3 na 1,4 procenta. Firmy tedy budou 
odvádět státu stejně jako dosud, ale svým zaměstnancům na neschopen-
ce budou muset nově hradit nemocenské dávky po dobu tří týdnů místo 
dvou.

II.2.5.49. Komplikace pro zahraniční manažery
Nové znění zákona o pobytu cizinců by mělo zabránit zneužívání za-

hraničních dělníků. Už dnes se ale ví, že tvrdě dopadne hlavně na manaže-
ry ze zemí mimo Evropskou unii. Ti budou muset třikrát ročně osobně zajít 
na cizineckou policii. Praxe je přitom taková, že ti, kteří nechtějí uplácet, 
si do fronty stoupnou například ve tři hodiny ráno. Prezident Svazů prů-
myslu Jaroslav Míl varuje, že změna může řadu firem odradit od investic.

II.2.5.50. Agenturní zaměstnávání cizinců
Pracovní agentury budou například muset platit návrat do země pů-

vodu a zdravotní péči cizincům, které propustí dřív, než jim vyprší po-
bytové vízum. Příslušný návrh schválila vláda a sněmovna, nyní se čeká 
na stanovisko Senátu a prezidenta republiky.

II.2.5.51. Nemocenská
Osoby samostatně výdělečně činné zaplatí vyšší nemocenské pojištění. 

Účast je i nadále dobrovolná, sazba ale stoupne z 1,4 % na 2,3 % vyměřova-
cího základu. Ten si mohou živnostníci i nadále určit sami. Minimálně ale 
činí 4 000 korun. Nejnižší záloha tak od ledna stoupne z 56 na 92 korun 
měsíčně. Nová pravidla dále omezují účelové navyšování plateb na nemo-
censkou před plánovanou operací nebo mateřskou dovolenou. Pokud si 
živnostník zvýší vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, musí ze 
stejné částky zaplatit i důchodové pojištění.
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OSVČ pocítí také to, že stát bude nemocenskou vyplácet až od 22. dne 
nemoci. Bez nemocenské tak budou o týden déle než nyní. A stejně jako 
na zaměstnance na ně dopadne i prodloužení snížené nemocenské od dru-
hého měsíce marodění.

II.2.5.52. Méně peněz politickým stranám
Stát od ledna snížil příspěvky politickým stranám a hnutím za man-

dáty, které získali v parlamentních a krajských volbách. V roce 2011 do-
staly o pět procent méně, od roku 2012 o deset procent. Dosud strany in-
kasovaly za jednoho poslance nebo senátora 900 000 ročně a za krajského 
zastupitele 250 000 korun ročně. ČSSD a ODS přišly o více než dva miliony 
korun a o rok později zhruba o pět milionů.

II.2.6. Události kolem společnosti Sazka, a. s.
Sazka, která byla založena v roce 1956, je obchodní akciovou loterijní 

společností, která má za cíl vytvářet (finanční) prostředky pro financová-
ní veřejně prospěšných účelů ve sportu a tělesné výchově, ale zároveň pro-
vozuje samotnou loterijní činnost. Byla založena Českým svazem tělesné 
výchovy (drží téměř 68 % akcií) a Československou obcí sokolskou (drží asi 
14 % akcií Sazky) v listopadu 1992 (navazovala na dřívější stejnojmennou 
společnost). V roce 1993 se Sazka stala akciovou společností. Generálním 
ředitelem je od roku 1995 Aleš Hušák.

Sazka byla od ledna v insolvenčním řízení. Do úpadku poslal Sazku 
Městský soud v Praze 29. března kvůli problémům se splácením výstavby 
O2 areny. Většinovými držiteli dluhopisů byly společnosti kontrolované 
investičními skupinami PPF a KKCG. Sazka se do insolvence dostala kvůli 
problémům se splácením výstavby pražské multifunkční haly O2 arena.

II.2.7. Stávka v dopravě
Stávku dopravců vyhlásili odboroví předáci původně na 13. června. 

Pražský soud stávku pro legislativní nedostatky zrušil a tak byla posunuta 
kvůli posledním krokům vlády a poslanecké sněmovny na 16. června.

Stávka proběhla v celé republice pouze na železnici – vlaky se zastavily 
15. 6. o půlnoci a znovu se rozjely o půlnoci 16. 6. V některých městech, 
jako např. v Praze, Brně, také Havířově nejela MHD. V dalších městech 
jako např. v Ostravě jela MHD podle jízdního řádu. Odboráři podpořili 
stávku morálně.

Vláda s představiteli odborů se nemohla dohodnout, kdo vlastně 
ve stávce vyhrál.
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II.2.8. Tenis – ženy

II.2.8.1. Účast našich hráček ve Wimbledonu
Od 20. června se hrál ve Wimbledonu nejvýznamnější tenisový tur-

naj. Naše ženy zde excelovaly: Petra Kvitová vyhrála dvouhru, Květa Pe-
schkeová čtyřhru a Iveta Benešová smíšenou čtyřhru.

II.2.8.2. Turnaj mistryň
Petra Kvitová vyhrála na Turnaji mistryň, který se konal ve dnech 25.–

30. října v Istanbulu a Ženská tenisová asociace ji vyhlásila hráčkou roku.

II.2.9. Nepokoje v Rumburku a dalších místech
V Rumburku, Varnsdorfu a Novém Boru se konaly koncem srpna 

a začátkem září demonstrace namířené proti nepřizpůsobivým občanům. 
Napětí vyvrcholilo v okamžiku, kdy skupina Rómů přepadla místní bar 
a mačetami zranili přítomné. Později rómské děti přepadly a okradly šest-
náctiletou dívku. Ke zklidnění situace byla nasazena Policie ČR. Vláda 
sice situaci řešila, ale výsledek byl v nedohlednu, protože se jednalo o dlou-
hodobě zásadně neřešený problém. Vládní úřednice, zmocněnkyně pro 
lidská práva Monika Šimůnková na dotaz, co dělat proti skupování ne-
movitostí realitkami a spekulanty odpověděla: „Přesně tohle je pole působ-
nosti Agentury pro sociální začleňování. Je to o koordinaci všech subjektů, 
které se na tom podílejí – vedení města, školy, neziskovky, úřady práce… 
Protože: když se Romové takto sestěhují na jedno místo, vzniknou další 
problémy, například v oblasti zaměstnání, vzdělání… Osvědčuje se systém 
„prostupného bydlení“, v němž klienti stoupají přes ubytovny, byty s pod-
porou a tak dále až do bytů se standardními nájmy. A také třeba pobíd-
ky pro firmy, které chtějí získat státní zakázku – aby přitom zaměstnaly 
i sociálně vyloučené.“ Na vládě měli tedy jasno, ale jak to zrealizovat… 
Zkušenost veřejnosti s tím, jak vláda řešila i jiné podobné problémy, se 
na průzkumech veřejného mínění odrážely výmluvně – negativně.

II.2.10. Církve přijaly vyrovnání se státem
Restituční ledy mezi státem a církvemi by po dvaceti letech mohly být 

definitivně prolomeny.
Církve a náboženské společnosti vyjádřily v srpnu 2011 souhlas s ná-

vrhem restitucí, který vypracovala vládní komise.
Návrh vrací církvím část majetku v podobě polí, lesů a rybníků v hod-

notě 75 miliard Kč a za zbylý majetek vyplatit kompenzaci 59 miliard Kč. 
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Tato částka by za třicet let při dvouprocentním úroku dosáhla zhruba 
80 miliard Kč.

Poslanecká sněmovna má o tomto návrhu rozhodnout v roce 2012.

II.2.11. Jízda králů
Slovácká tradiční Jízda králů se dostala na seznam světového nehmot-

ného kulturního dědictví. Rozhodl o tom v Indonésii mezivládní výbor Or-
ganizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Ko-
mise mezivládního výboru UNESCO, která o zápis ohrožených kulturních 
tradic do dané listiny jednala na indonéském ostrově Bali, se zabývala 
kandidaturou celkem 84 kulturních tradic.

II.2.12. Zemřel Václav Havel
Neděle 18. prosince 2011 se zapsala do českých dějin velmi smutným 

písmem. Na svém milovaném Hrádečku nedaleko Trutnova zemřel první 
postkomunistický prezident Václav Havel. Václav Havel zemřel v tichosti 
ve spánku.

Havel dlouhá léta trpěl dýchacími obtížemi. Při operaci mu kvůli ná-
doru byla odstraněna téměř polovina plic. Minulý rok ho velmi vyčerpalo 
natáčení filmu „Odcházení“.

Havel už od března bojoval s vážným zánětem dýchacích cest. Od té 
doby téměř stále pobýval na Hrádečku. Do Prahy naposledy 10. prosince, 
kdy se tu setkal s tibetským duchovním dalajlámou.

Český spisovatel, dramatik a bývalý politik tak po krátkém čase ná-
sledoval na cestě do nebe svého kamaráda Ivana Martina Jirouse, který 
zemřel na začátku listopadu.

19. prosince vláda ČR rozhodla o tom, že státní smutek v republice 
bude od 21. prosince do 23. prosince, dne státního pohřbu Václava Havla.

II.2.13. Průměrná mzda
V roce 2011 mzda meziročně vzrostla o 522 Kč na 24 319 Kč. Byla tak 

vyšší o 2,2 %. Po odečtení inflace byla vyšší o 0,3 %.
Vývoj v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se podle statistiků lišil, 

a to jak z hlediska mzdy, tak i počtu zaměstnanců. Zatímco v soukromých 
firmách mzdy po odečtení inflace vzrostly o 0,8 %, v nepodnikatelské sféře 
platy reálně klesly o 1,8 %.
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II.3. Události ve světě

II.3.1. Atentát na moskevském letišti Domodědovo
Bombu, která 24. ledna na moskevském letišti Domodědovo zabila 

35 lidí a okolo 170 dalších zranila, odpálil sebevražedný atentátník.
Ráno agentura Interfax uvedla, že šlo o ženu, odpoledne, že to byl 

muž. Agentura Ria Novosti tvrdila, že útočníci byli dva, muž a žena, která 
nesla bombu a odpálila ji na svém těle.

Nikdo z Čechů nebyl zraněn, mezi obětmi byli Britové, Němci a Srbo-
vé. Zraněna byla i známá slovenská herečka Zuzana Fialová, která ces-
tovala s kolegou Lubošem Kostelným. Fialová televizi Markíza telefonicky 
potvrdila, že byla zraněna a podstoupila ošetření v nemocnici.

II.3.2. Nepokoje

II.3.2.1. Tunis
Nespokojení tunisané vyrazili začátkem roku do ulic. Vypukly také 

vzpoury vězňů – zahynuly desítky lidí ve vězení v tuniském Monastiru, 
ve kterém vypukl požár. Protesty pokračovaly i vyrabováním velkoprode-
jen na předměstí. Policie po vyhlášení výjimečného stavu obsadila cent-
rum metropole s cílem zabránit shromažďování obyvatel. V zemi zmítané 
občanskými nepokoji se prudce vyvíjela politická situace. Dočasným tu-
niským prezidentem se v duchu ústavy stal předseda dolní komory Sně-
movny reprezentantů Fuád Mbazaa, a nikoliv premiér. Ten vzápětí vy-
zval k vytvoření koaliční vlády. Nejpozději do 60 dní se pak musí konat 
prezidentské volby. Premiér Ghannúší se mezitím snažil jednat s opozicí 
o sestavení nové vlády národní jednoty.

II.3.2.2. Egypt
Egypťané se začátkem roku vzbouřili proti vládě a požadovali, aby od-

stoupil prezident Husní Mubarak, který je u moci tři desítky let. Ten však 
prozatím pouze rozpustil vládu, což demonstranty neuspokojilo.

Po skončení nočního zákazu vycházení se začaly shromažďovat tisíce 
lidí na centrálním náměstí Tahrír v Káhiře a začali skandovat hesla jako 
„Mubarak ven!“.

Demonstranty obklíčili policisté a vojáci. Svědci slyšeli několik výstřelů, 
není ale prozatím jasné, zda šlo o gumové projektily nebo ostrou munici.

Během střetů demonstrantů s policisty a vojáky zemřelo v Káhiře 
a dalších egyptských metropolích nejméně 100 lidí a několik tisíc bylo zra-
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něno. Části hlavního města připomínaly válečnou zónu. Ulice byly plné 
ohořelých vraků automobilů, sutě a kouře..

Tanky v ulicích Káhiry

Dav vandalů zaútočil na hotel plný turistů u pyramid v Gíze.
11. února odstoupil prezident Mubarak a Egypt oslavoval. Vládu nad 

zemí převzala armáda.

II.3.2.3. Libye
Libye dlouho zůstávala jednou z mála arabských zemí, kterých se pro-

tivládní protesty a demonstrace nedotýkaly.
Stovky, možná tisíce lidí  bouřily ve městě Benghází a jiných městech 

na severovýchodě země. Policie zasahovala vodními děly a střelbou gumo-
vými projektily.

Skupiny lidí skandovaly hesla proti Muammaru Kaddáfímu.
Benghází je druhým největším městem Libye a je známou baštou Kad-

dáfího odpůrců. Základ režimu totiž tvořili příslušníci kmene, ke kterému 
patří Kaddáfí, zatímco lidem z východu plukovník nedůvěřoval.

19. března koalice pěti západních zemí – Francie, USA, Británie, Ka-
nada a Itálie – udeřila vzdušnými silami na Kaddáfího síly.

Poznámka: Nepokoje zasáhly i jiné státy Afriky, např. demonstrovalo 
se v Bahrajnu, Jemenu, Tunisku, Alžírsku a dalších státech kontinentu.

II.3.3. Zemětřesení v Japonsku
Japonsko zasáhlo 11. března nejsilnější zemětřesení za posledních 

140 let. Síla otřesů dosáhla 8,9 stupňů Richterovy stupnice. Ostrovní 
stát hlásil tisíce pohřešovaných a obětí na životech. Katastrofa vyvolala 
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vlnu tsunami, která zasáhla celé severozápadní Tichomoří a byla největší 
za 1 000 let.

Domy ve městě Natori byly vodou doslova spláchnuty, předešlé 
zemětřesení způsobilo požár

Obrovský strach panoval ze situace v jaderných elektrárnách Fuku-
šima 1 a Fukušima 2. Elektrárna Fukušima 1 měla potíže s chlazením 
jaderného reaktoru. V areálu došlo k několika výbuchům, úřady tvrdily, 
že uniklo jen malé množství radiace. Obyvatelé v okruhu 20 kilometrů byli 
evakuováni – jednalo se o více než 100 000 lidí. Během krátké doby došlo 
k několika zemětřesením.

II.3.4. Usáma bin Ládin
V pondělí 2. května oznámil Barack Obama, americký prezident, že 

Spojené státy provedly operaci, při které byl zabit šéf al-Kajdá Usáma bin 
Ládin, nejhledanější muž na světě, který byl zodpovědný za vraždy tisíců 
nevinných lidí.

Usáma bin Ládin
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II.3.5. Teroristický útok v Oslo
Při teroristické útoku v Norsku 22. července otřásla centrem norského 

Osla mohutná exploze (dokonce série výbuchů). Výbuch zranil desítky lidí, 
několik jich i zabil. Ohlušující rána vyšla podle některých zpráv ze sídla 
bulvárního deníku Verdens Gang, podle jiných explodovalo auto. Na ostro-
vě Utoya došlo ke střelbě do davu studentů. Tam zemřelo 77 osob. Vyděšení 
lidé skákali do moře a snažili se plavat na pevninu. Zajištěný muž, dvaatři-
cetiletý Nor Anders Behring Breivik, se ke střelbě na ostrově Utöya přiznal.

Policistka zavírá oči před tragédii, která zasáhla norskou metropoli 

II.3.6. Havárie letadla s hokejisty
Letadlo s hokejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl (Rusko) havarovalo 

7. září u jaroslavlského letiště při startu. Na palubě letounu JAK-42 bylo 
45 lidí, přežili dva lidé v kritickém stavu. Mezi obětmi byli i tři čeští re-
prezentanti – Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.

Rozloučení s našimi hokejisty proběhlo na Staroměstském náměstí, 
na místě, kde se oslavovaly tituly mistrů světa a olympijských vítězů, 
11. září.

„Je to nejčernější den v historii našeho sportu… Je to strašná tragé-
die pro světové hokejové společenství také proto, že se dotýká tolika ná-
rodů… Naše myšlenky a modlitby jsou u rodin a přátel obětí,“ uvedl René 
Fasel, předseda Mezinárodní hokejové federace.

II.3.7. Padla vláda na Slovensku
Slovenská opozice se v parlamentu pokusila odvolat premiérku Ivetu 

Radičovou, což by znamenalo pád celé vlády pravého středu. Iniciativa 
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nejsilnější opoziční strany Směr-SD expremiéra Roberta Fica však neměla 
velkou šanci na úspěch. K vyslovení nedůvěry Radičové bylo zapotřebí vět-
šiny ze 150členné sněmovny, kterou ale opozice nedisponovala.

Slovenská vláda premiérky Ivety Radičové nedostala důvěru sněmov-
ny a skončila. Stalo se tak poté, co poslanci odmítli účast Slovenska na no-
vém stabilizačním fondu eurozóny pro krachující Řecko a případně další 
země. Radičová hlasování spojila s hlasováním o důvěře své vládě, když 
její partnerská strana v koalici oznámila, že fond nepodpoří.

II.3.8. Lékaři na Slovensku
Po vzoru svých českých kolegů podalo 24. listopadu hromadnou vý-

pověď 2 411 slovenských lékařů ze 34 nemocnic po celé zemi. Chtěli si tím 
mimo jiné vyvzdorovat vyšší mzdy a více peněz pro zdravotnictví. Výpo-
vědní lhůta uplynula začátkem prosince 2011.
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III. Činnost orgánů obce

III.1. Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce a rady 
obce

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, na jednáních zastupoval Obec Horní Suchá 
a podepisoval smlouvy Ing. Jan Lipner, starosta obce.

III.1.1. Zasedání RO dne 6. ledna 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila složení Kulturní a sportovní komise 

obce Horní Suchá: Ing. Martin Adamiec, Mgr. Josef Běhan, p. Anna Bru-
žinová, Mgr. Dagmar Havlásková, p. Drahomíra Holatová, Mgr. Ilona 
Chalupová, p. Jakub Kurzeja, p. Hedvika Makówková, Mgr. Bohdan 
Prymus, p. Rudolf Moldrzyk, Ing. Marian Pilch, p. Blanka Richterová, 
p. Pavlína Suchánková, Mgr. Marta Štixová, Mgr. Markéta Tomíčková, 
p. Roman Vitoš, p. Iva Vitošová, p. Renáta Wdówková, p. Václav Zyder, 
p. Josef Žerdík. Předsedou byl jmenován Josef Žerdík.

První zasedání KaSK v novém volebním období se uskutečnilo 2. 2. 2011

Další fotografie: kronika 2011 – fotogalerie na CD: „První zasedání KaSK v no-
vém volebním období 2011“.

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o jmenování hodnotící komise pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu: „Využití skipové důlní věže F4 bývalé-
ho dolu František – Horní Suchá“. Hodnotící komise bude plnit i funkci 
komise pro otvírání obálek s nabídkami. Členové hodnotící komise pro 
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výše uvedenou veřejnou zakázku: Náhradníci:
1) Ing. Jiří Vozňák 1) p. Martin Miczka
2) p. Mária Sládečková 2) p. Marie Dědková
3) Ing. Jan Bárta 3) p. Eva Pastvová

– Rada Obce Horní Suchá schválila odpis pohledávky ve výši 1 500 Kč, 
ve složení 500 Kč pokuta a 1 000 Kč náklady řízení o přestupku, uložené 
Komisí k projednávání přestupků Obce Horní Suchá Zdeňku Bobotho-
vi, který 21. 8. 2010 zemřel a nezanechal žádný majetek.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene 
sjezdu na pozemku parc.č.3024/5 v k.a. Horní Suchá na dobu neurči-
tou uzavřenou mezi povinnou Obcí Horní Suchá a oprávněnými Jose-
fem a Jarmilou Fabiánovými, Havířov – Město za jednorázovou úplatu 
500 Kč.

Poznámka: Pozemek je na ulici 6. srpna.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 

7 000 Kč paní Anně Faberové, Orlová-Lutyně.
– Rada Obce Horní Suchá schválila záměr pronájmu nebytových prostor 

o celkové výměře 81,7 m2 v suterénu domu č.p. 1177 v Horní Suché 
na ulici Chrost 2 za těchto podmínek:

 – v pronajatých prostorách bude provozována podnikatelská činnost 
nevýrobní povahy, nejlépe v oblasti služeb obyvatelstvu

 – zájemce nabídne výši ročního nájemného, přičemž nejnižší možné 
roční nájemné činí 350 Kč/m2 + DPH

 – zájemce předloží písemné nabídky s uvedením zamýšlené podnikatelské 
činnosti, doložené platným živnostenským oprávněním a nabízenou cenou 
na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení 
tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč pro 
nestátní zdravotnické zařízení Domov sv. Josefa Žireč 1, 544 04 Žireč, 
zastoupené ředitelem Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem.

– Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí 
finančního daru ve výši 33 000 Kč na dofinancování provozních nákla-
dů Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, zastoupeného 
ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč Charitě Javorník – Domovu pokojného stáří sv. Hedviky Vid-
nava, zastoupené ředitelkou Mgr. Helenou Paschkeovou.

 Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskyt-
nutí daru ve výši 150 000 Kč pro Slezskou humanitu, o.s. humanitární 
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společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolská 1761, Karvi-
ná – Nové Město, zastoupenou paní ředitelkou Gertrudou Remešovou 
na částečné krytí provozních nákladů v roce 2011.

– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o prověření možnosti napojení obča-
nů Horní Suché na internet zdarma nebo za mírný poplatek, který by 
si vybíral sám provozovatel.

– Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku bytu v prostorách základní 
školy na ul. Těrlické 969 v Horní Suché a rozhodla o jeho opravách takto:

 – ve druhém týdnu 2011 provádění bouracích a demontážních prací 
a odvozu suti svépomocí

 – snížit rozpočet o bourací práce
 – zadat veřejnou zakázku – vyzvat dodavatele v obci k podání nabídky
– Rada obce Horní Suchá provedla prohlídku přestavby Dělnického domu 

na ul. Centrum v Horní Suché – rozšíření kuchyně, kdy byly schváleny:
 – vícepráce: provedení nového krovu nad restaurací za cenu 

cca 220 000 Kč + DPH
 Důvody:
 – špatný stav krovů
 – snížení světlé výšky budoucího pronajatého prostoru
– Rada obce Horní Suchá provedla prohlídku bývalé stolařské dílny 

na ul. Centrum v Horní Suché a seznámila se s velikostí objektu a jeho 
stavem. Největším problémem je zamokání zdí v severní části objektu, 
nutno řešit izolací obvodových zdí a rekonstrukcí odvodu srážkových 
i splaškových vod z objektu. Nutno posoudit, jak velkou část objektu 
potřebuje obec pro středisko údržby

– Rada obce Horní Suchá schválila:
 a) změny v Ceníku poplatků a služeb, přílohy Knihovního řádu Obecní 

knihovny v Horní Suché s platností od 1. 1. 2010.
 b) nutno prověřit příčiny zamokání zdí v blízkosti komína plynového 

kotle

III.1.2. Zasedání RO dne 20. ledna 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá a fa VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 
735 35 Horní Suchá, zastoupenou Ladislavem Čečotkou jednatelem spo-
lečnosti na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Rozšíření 
sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“, kte-
rým zvyšuje cena díla o cenu víceprací 559 437,72 Kč bez DPH a snižuje 
o cenu méně prací a to o 362 605,37 Kč bez DPH. Cena díla se navyšuje 
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celkem o 196 832,35 Kč bez DPH tj. o 236 198,82 Kč vč. DPH. Cena díla 
celkem je 42 244 723,44 Kč vč. DPH

– Rada Obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon zadava-
telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE. CZ, s. r. o., 
Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou jedna-
telem Petrem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení „Stavební úpravy objektu ZŠ česká ul. Těrlická 969, 
Horní Suchá – úspora energií“. Cena díla je 48 000 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí dopis občanů bydlících na uli-
ci U Vodojemu k navržené trase stavby „Splašková kanalizace na ulici 
U Vodojemu v Horní Suché“.

Komentář:
Občané nesouhlasí s uložením kanalizačního řádu v místní komunika-
ci a mají pochybnost o optimálním řešení projektu v této lokalitě. Obcí 
Horní Suchá bylo doručeno stanovisko projektanta k nesouhlasu občanů, 
které dostatečně vysvětluje navrženou trasu kanalizace projektantem. Ne-
souhlas se stavbou z důvodů, jak občané předjímají, že výstavbou kana-
lizace v místní komunikaci budou omezené přístupy ke stávajícím RD, 
není důvodem pro neprovádění výstavby kanalizačního sběrače. Výstavba 
samotných komunikací a staveb v komunikacích je řízená podmínkami 
Silničního správního úřadu a PČR s podmínkami provozu na komuni-
kacích a prováděním stavby v komunikacích s tím, že je definováno, jak 
zajistit příjezd vozů hasičského záchranného sboru, příjezd záchranné 
služby apod. Výhodou v této lokalitě je možná dostupnost, dojezdnost ze 
dvou směrů. Současná výstavba „hlavního“ kanalizačního sběrače, kde je 
vydáno stavební povolení byla v této lokalitě ukončená u MK U Vodojemu 
z toho důvodu, že Obec respektovala pořizování nového Územního plánu 
s tím, že se v této lokalitě uvažovalo s možnosti pokračovat s výstavbou 
nových RD. Přivedení sběrače až k ul. U Vodojemu jsme brali jako připra-
venost pro odkanalizování dané lokality pro výstavbu RD. Stížnost obča-
nů, tak jak situaci popisují a jaké důvody uvádějí, není možno v tomto 
případě akceptovat.
Usnesení:
Vlastníkům rodinných domů ve výše uvedené lokalitě bude nabídnuto při-
pojení kratší přípojkou na uvažovaný rozšířený kanalizační sběrač. Sta-
rosta obce pozve dotčené občany k ústnímu jednání.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá a společnosti IGEA s. r. o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, 
zastoupenou Ing. Petrem Kotlánem jednatelem společnosti na zpraco-
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vání projektové dokumentace pro stavbu „Přeložka potoka v lokalitě 
Podolkovice v Horní Suché“ za cenu 137 400 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a zhotovitelem Ing. Petr Chlebik – PC PROJEKT, 
Pěší 2/444, 735 35 Horní Suchá, na zpracování projektové dokumenta-
ce pro stavbu „Rekonstrukce budovy č.p. 227/4 na ul. Sportovní v Hor-
ní Suché“, kterým se navyšuje cena díla o cenu víceprací. Cena víceprá-
cí je 82 000 Kč vč. DPH. Cena díla celkem je 404 100 Kč vč. DPH

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh rozdělení kanalizač-
ních přípojek stavby „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci 
Horní Suchá – napojovací body a kanalizační přípojky k RD v obci 
Horní Suchá“ na veřejnou a soukromou část, včetně vyčíslení nákladů 
na realizaci těchto přípojek.

 – Výsledek toho rozdělení je následující: Z celkových 203 ks a 5 958,5 m 
kanalizačních přípojek je veřejná část 821 m a soukromá část 5 141,5 m.

 – Náklady na realizaci: veřejná část 2 121 200 Kč a soukromá část 
10 283 000 Kč, obojí bez DPH. Celkem tedy: 12 404 200 Kč bez DPH

 – Náklady na realizaci byly stanoveny jako součin délky a průměrné 
ceny za metr kanalizace v rostlém terénu a v komunikaci. Cena za běž-
ný metr kanalizace v rostlém terénu byla určena jako 2 000 Kč/m bez 
DPH a cena za běžný metr kanalizace v komunikaci 3 200 Kč/m bez 
DPH. V této ceně je průměrně započteno: Napojení na hlavní kanalizač-
ní řad, revizní šachtice, vlastní materiál přípojky, zemní práce atd.

III.1.3. Mimořádné zasedání RO dne 24. ledna 2011
– Rada Obce Horní Suchá:
 a) vzala na vědomí pořadí čtyř předložených nabídek na realizaci veřej-

né zakázky „Opravy volného bytu č. 1, Těrlická 969, Horní Suchá“
 b) schválila smlouvu o dílo na „Opravy volného bytu č.1, Těrlická 969, 

Horní Suchá“ s firmou VAPES CE s. r. o., Horní Suchá za cenu 198 233 Kč 
vč. DPH, která předložila nejvýhodnější nabídku.

Poznámka: jedná se o byt v české základní škole.
– Rada Obce Horní Suchá:
 a) schválila zpětvzetí rozhodnutí o ukončení nájmu bytu č.4 o velikos-

ti 1+3 manželům Ladislavovi a Petře Novým, Stavební 1226/2a v obci 
Horní Suchá, neboť dlužné nájemné a penále bylo uhrazeno

 b) schválila uzavření nájemní smlouvy s kaucí s manželi Ladislavem 
a Petrou Novými na byt č.4, Stavební 1226/2a, Horní Suchá za těchto 
podmínek:
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 – nájem na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení při splnění 
podmínek smlouvy

 – stanovuje se složení tříměsíční kauce ve výši 16 011 Kč
 – nájemné se stanovuje smluvní ve výši 35 Kč/m2

 – nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 2. 2011 do 31. 7. 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila navýšení ceny nájemného na 300 Kč 

za m2 pronajaté plochy a rok, zakotvené v následujících dodatcích k ná-
jemním smlouvám:

 a) Dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro objekt – Zdravot-
ní středisko, Školní 1286, Horní Suchá platný od 1. 2. 2011 s MUDr. Evou 
Febrovou

 b) Dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro objekt – Zdravot-
ní středisko, Školní 1286, Horní Suchá platný od 1. 2. 2011 s MUDr. Dá-
šou Pastuchovou

 c) Dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro objekt – Zdravot-
ní středisko, Školní 1286, Horní Suchá platný od 1. 2. 2011 s MUDr. An-
nou Býmovou

– Rada Obce Horní Suchá schválila provedení těchto úprav v průmyslové 
hale č. p. 1395 v PZF v Horní Suché, umožňující oddělený provoz části 
této haly, např. jiným nájemcem:

 – předělávku rozvodů el. energie za částku cca 60 000 Kč bez DPH
 – zhotovení a montáž vstupních dveří za částku cca 9 000 Kč bez DPH. 

Tyto úpravy umožní provozování výrobní činnosti v průmyslové hale č. 
p. 1395 v PZF v Horní Suché společnosti MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o. 
Tyto částky zahrnují náklady na projekt, materiál, práci a revizní zprá-
vu. Úpravy nutno projednat se stavebním úřadem.

– Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy 
na bytovou jednotku č.1 na Těrlická 969/24 v Horní Suché, v I. podlaží 
o velikosti 1+2 (v budově školy) s paní Taťánou Hanušovou, ekonomkou 
školy s termínem obsazení od 1. 3. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejně linkové dopravě uzavřené k zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti na území obce Horní Suchá v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2011, uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá a ČSAD Karviná a. s., Karvi-
ná-Nové Město, Bohumínská 1876/2, 735 06, zastoupenou Ing. Tomá-
šem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva. Jedná se o linku Kar-
viná – Morávka a Karviná – Havířov a výši příspěvku 261 380 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila:
 a) poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč za 20 bezpříspěvkových 
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odběrů krve (Stříbrná plaketa MUDr. Jana Jánského):
 Dagmar Wróblové, nar. 25. 2. 1963, Hornosušská 70/223,735 35 Hor-

ní Suchá
 Petrovi Palatinusovi, nar. 3. 3. 1976, Stavební 1219/6, 735 35 Horní 

Suchá
 Janu Nogolovi, nar. 17. 9. 1977, Dr. Glazera 1215/15, 735 35 Horní Su-

chá
 Josefu Malerzovi, nar. 14. 12. 1970, Končinovka 463, 735 35 Horní Su-

chá
 b) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč za 40 bezpříspěvkových 

odběrů krve (Zlatá plaketa MUDr. Jana Jánského):
 Radimu Frodlovi, nar. 28. 2. 1968, Finská 1073/43, 735 35 Horní Su-

chá
 Karlu Mohrovi, nar. 30. 9. 1972, Vilová 999, 735 35 Horní Suchá
 Ivu Uhlířovi, nar. 19. 11. 1977, Grabovščok 1269/18A, 735 35 Horní 

Suchá
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 

4 000 Kč Petře Kocurové, Těrlická 6/971, 735 35 Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 

10 000 Kč Českému svazu včelařů, ZO Horní Suchá na projekt „Léčba 
a rozvoj včelařství“.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč Mgr. Josefu Běhanovi, kronikáři obce Horní Suchá u příleži-
tosti jeho 70. narozenin.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o odchytu a ustá-
jení psů a koček a sběru uhynulých zvířat uzavřenou mezi MIRPAL, 
spol. s r. o., Flemingova 2848, Karviná – Hranice, zastoupenou Ing. Mi-
roslavem Sliwkou a Obcí Horní Suchá v tomto znění:

 Na základě ekonomických opatření přijatých vládou, nárůstem cen 
energií, vodného, stočného, pohonných hmot a dalších, dochází ke zvý-
šení nákladů spojených s plněním předmětu uvedené smlouvy.

 Z tohoto důvodu se v článku 3 odstavec 3.1, cena plnění, zvyšuje takto:
 – za odchyt psa a sběr uhynulého zvířete 210 Kč/zvíře
 – za dopravu 13 Kč/k 
 – za pobyt psa v útulku 110 Kč/zvíře a den
– platby placené v hotovosti: dle daňového dokladu veterinární péče, asa-

nační služby

III.1.4. Zasedání RO dne 4. února 2011
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– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“ uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá a společností VOKD, a. s., Nákladní 
1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Janem 
Březinou. Cena díla je 35.594.903,72 Kč bez DPH tj. 42 713 884,46 Kč 
vč. DPH. Termín realizace stavby 03/2011 – 09/2012.

– Rada Obce Horní Suchá neschválila cenovou nabídku fa IGEA s. r. o. 
na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPPS) 
„Horní Suchá – kanalizace a ČOV pro objekt TJ Depos Horní Suchá“ 
za cenu 105 000 Kč bez DPH. Nutno zjistit výši nabídky dalšího možné-
ho zpracovatele projektové dokumentace a prověřit možnost realizace 
ČOV dle původního projektu a rozhodnutí OKÚ Karviná (návaznost 
na projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu TJ).

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa EKOFAS 
spol. s r. o., Tavičská 7/226, Ostrava – Vítkovice. Jedná se opravu 6-ti 
kusů historických náhrobků a to chemickým čištěním a opravu spad-
lých soklů náhrobků. Cena prací je 28 588,48 Kč bez DPH. Nutno dále 
nacenit opravu pomníku padlých v 1. světové válce na hřbitově.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa ATRIS s. r. o., 
Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice na zpracování projektové dokumen-
tace pro stavbu „Stavební úpravy suterénních prostorů obytného domu 
č.p. 1015/25, 1373/25a na ul. K Prádlu v Horní Suché – bytové jednot-
ky“. Cena za projektové práce je 135 600 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa ATRIS s. r. o., 
Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice na zpracování projektové doku-
mentace pro stavbu „Odstranění závad nástavby ZŠ česká ul. Těrlická 
v Horní Suché“ Cena za projektové práce je 52 200 Kč vč. DPH. Jedná 
se zejména o úniky tepla z nástavby a zpochůznění podkroví.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Petra Chle-
bika – PC PROJEKT, Pěší 2/444, 735 35 Horní Suchá na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy a zateplení obj. 
č.pop. 424 v Horní Suché“. Cena za projektové práce je 51 696 Kč vč. 
DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 
1 000 Kč pro Oblastní spolek ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 
734 01 Karviná-Mizerov, zastoupený předsedou Luďkem Rechbergerem, 
na materiál potřebný pro zajištění soutěže v poskytování předlékařské 
první pomoci žáků ze základních a víceletých gymnázií Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje.
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– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku p. Jarmily Walosz-
kové, Obecní 543, Albrechtice ze dne 19. 1. 2011 na budoucí pronájem 
objektu č.p. 231 na ul. Centrum v Horní Suché a rozhodla o přizvání 
p. Waloszkové na jednání rady obce dne 17. 2. 2010.

– Rada Obce Horní Suchá schválila napojení rodinného domku manže-
lů Zdeňka a Lenky Klimszových, Na Koutech 1363, 735 35 Horní Su-
chá na pozemku parc.č.2785/1 v k.ú. Horní Suchá na vodovodní řad 
na ul. Na Koutech v majetku obce.

– Rada Obce Horní Suchá schválila napojení rodinného domku pana 
Evžena Klimsze, Na Koutech 34, 735 35 Horní Suchá na pozemku 
parc.č.2785/1 v k.ú. Horní Suchá na vodovodní řad na ul. Na Koutech 
v majetku obce.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu uzavře-
né mezi Obcí Horní Suchá a p. Martinem Čechem, Kmochova 4/1211, 
Havířov – Město, týkající se pronájmu nebytových prostor umístěných 
v I. poschodí sportovní haly v Horní Suché na ul. Těrlické 1356 za úče-
lem provozování fitnesscentra.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh na podání výpovědi ze 
smlouvy o výpůjčce budovy č.p.329 stojící na pozemku parc.č.267 vše 
v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, Vzpěračské škole Oty Zaremby 
Horní Suchá, zastoupené Otou Zarembou a rozhodla o přizvání p. Oty 
Zaremby na své zasedání dne 17. 2. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila rozšíření Kulturní a sportovní komi-
se obce Horní Suchá o dalšího člena – p. Ivan Marini.

– Rada Obce Horní Suchá schválila změnu v počtu uveřejnění placené 
inzerce v Informátoru viz. tabulka „Ceník inzerce v Informátoru“. Pů-
vodní ceník se mění takto: 
Počet uveřejnění CENA bez daně A 5 A 6 A 7
1 PLNÁ 1 000 550 400
2–3 SLEVA 900 480 300
4–6 SLEVA 820 420 210
Počet uveřejnění CENA s daní A 5 A 6 A 7
1 PLNÁ 1 200 660 480
2–3 SLEVA 1 080 576 360
4–6 SLEVA 984 504 252
do 5-ti řádků v textu CENA s daní 252

Ke změně dochází pouze ve sloupci „počet uveřejnění“ a to z důvodu 
dlouhodobé blokace plochy, určené ke zveřejnění placené inzerce v Infor-
mátoru, ze strany některých inzerujících, kteří zveřejňovali svou inzerci 
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na delší časové období. Tímto docházelo ke znemožnění uveřejnění inzerce 
od jiných zájemců.

III.1.5. Zasedání RO dne 17. února 2011
– Rada Obce Horní Suchá prostudovala žádosti organizací působících 

v obci Horní Suchá pro rok 2011 na spolufinancování projektů, jejichž 
cílem je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti obča-
nů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá. 
Poté vypracovala návrh na jejich rozdělení v celkové výši 279 900 Kč, 
viz. tabulka, a doporučila jej Zastupitelstvu obce Horní Suchá ke schvá-
lení dle konkrétních akcí.
organizace schváleno v Kč
Skupina matice školské (MŠ) 8 000<?>
Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché 15 000
Kroužek krojovaných horníků při Klubu hornických důchod-
ců Dolu František

4 500

TJ Depos Horní Suchá 19 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO Hor-
ní Suchá

3 000

Skupina matice školské (ZŠ) 6 700
Florbalový klub Horní Suchá, o. s. 54 000
PZKO v ČR, Místní skupina PZKO v Horní Suché 76 000
Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá 10 200
Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá 49 500
Ženský pěvecký soubor Šárka, o. s. 9 000
Vzpěračská škola Oty Zaremby 0
FFT Horní Suchá (Futsalový tým) 5 000
Kynologický klub č. 021, Horní Suchá 14 000
Český zahrádkářský svaz ZO č. 16 Horní Suchá 6 000
CELKEM 279 900

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) Schválila pronájem objektu č.p. 231 p. Jarmile Waloszkové, Obecní 

543, Albrechtice za cenu 29 700 Kč vč. DPH měsíčně
 b) přizvala na své zasedání p. Jarmilu Waloszkovou Obecní 543, Al-

brechtice k projednání budoucího pronájmu objektu č.p. 231 na ul. 
Centrum v Horní Suché a konstatováno bylo následující:

 – nájemné bude nabíhat dle skutečné doby ukončení rekonstrukce jed-
notlivých objektů a předávání do provozu. V první fázi bude pronajata 
pouze restaurace a kuchyň a dále po kolaudaci a předání sál a zbytek 
předmětu nájmu
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 – bar pod pódiem chce p. Waloszková využívat jako denní bar, ale po-
třebuje určitý čas aby mohla vyhodnotit, zda tento druh provozu je, či 
není rentabilní. Z toho důvodu nabízí nyní cenu za m2 stejnou, jako 
za ostatní plochy, tedy 150 Kč/m2/rok. Sama však uvedla, že po rozběh-
nutí provozu nabídne zvýšení ceny nájmu, aby byla stejná jako za re-
stauraci.

 – p. Waloszková přislíbila možnost dalšího jednání o případném navý-
šení nájemného po ročním „zkušebním“ provozu

 – p. Waloszková netrvá na 50% snížení nájemného po dobu „rozjezdu“ 
jak uvádí ve svém původním podnikatelském záměru uvedeném v na-
bídce

 – kolaudace cca 15. 4. 2011 – restaurace kuchyň
 – v nájemní smlouvě musí být prostory rozděleny takto:
  kuchyň 42 m2 á 500 Kč/m2

  restaurace 76 m2 á 500 Kč/m2

  sál + příruční bar v 1 NP 391 m2 á 150 Kč/m2

  bar pod pódiem 1 PP 75 m2

  bar galerie 1 NP 169 m2 á 150 Kč/m2

  venkovní terasa 131 m2 á 150 Kč/m2

  ostatní 479 m2 á 150 Kč/m2

 – dále bude v nájemní smlouvě zakotveno přehodnocení cen nájmů 
po ročním provozu, týkajícího se zejména místností s bary

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby kanalizačního řadu 
na parc. č. 540/4 k.ú. Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá 
a společnosti Dalkia Industry CZ,a. s., Gregorova 2582/3, 728 37 Ostra-
va- Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelem společnosti Laurentem 
Tupinierem. Jedná se o stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních 
vod v obci Horní Suchá –  změna č.1 – posun ČS na ul. Potoční“. Věc-
né břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Úplata je stanovená ve výši 
250 Kč/m2 bez DPH dle výměry, která bude odvozená ze šířky ochran-
ného pásma a délky kanalizačního potrubí a zřejmá po geometrickém 
zaměření stavby.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa ATRIS s. r. o., Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, 
zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem na zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy suterénních prostorů obyt-
ného domu č.p. 1015/25, 1373/25a na ul. K Prádlu v Horní Suché – by-
tové jednotky“. Cena za projektové práce je 135 600 Kč vč. DPH.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa ATRIS s. r. o., Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, 
zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem na zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu „Odstranění závad nástavby ZŠ česká ul. Těr-
lická v Horní Suché“. Cena za projektové práce je 52 200 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Ing. Petrem Chlebikem – PC PROJEKT, na zpracová-
ní projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy a zateplení 
obj. č.pop. 424 v Horní Suché“. Cena za projektové práce je 51 696 Kč 
vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dohodu o podmínkách zřízení stavby 
v ochranném pásmu vodního díla pro stavbu „Odkanalizování a čiš-
tění odpadních vod v obci Horní Suchá – kanalizace ul. Těrlická (ZŠ 
s polským vyučovacím jazykem) – ul. Sportovní u OÚ“ uzavřenou mezi 
Obcí Horní a společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Os-
trava a. s., 28.října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem.

– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu bytu č.1 velikosti 
2+1 v 1.NP domu č.p.969 v Horní Suché na ulici Těrlická 24 s paní Taťá-
nou Hanušovou za těchto podmínek:

 a) cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje 
na 40 Kč/m2/měsíc

 b) nájemci se stanovuje při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce slo-
žil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění posky-
tovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti 
s nájmem, tzv. kauci ve výši 9 522 Kč

 c) smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012 
s každoročním prodlužováním při splnění podmínek smlouvy:

 – trvání pracovního poměru nájemce se Základní školou a mateřskou 
školou Horní Suchá, příspěvková organizace, na pozici ekonoma

 – nájemce bude řádně platit nájemné a zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu

 – nebude-li mít dluh na nájemném a na službách v jakékoliv výši,
– Rada Obce Horní Suchá:
 a) neschválila žádost nájemce Ing. Antonína Maršálka, kterou požá-

dal o částečnou úhradu stavebních nákladů z celkové vyčíslené částky 
373 348 Kč investovanou do nebytových prostor v 1.PP, Chrost 1177/2, 
Horní Suchá

 b) souhlasila s vyklizením nebytových prostor a jejich předání bez závad 
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ve stavu způsobilém dalšího užívání pro provozování cestovní agentury 
a drobného prodeje zboží Ing. Antonínu Maršálkovi ke dni 31. 3. 2011.

III.1.6. Zasedání ZO dne 22. února 2011
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 – prezentaci videoportálu obce Horní Suchá spol. Zóna 24, Havířov
 – informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
 – zpráva referentů investic o postupu větších investic obce
 – informace z jednání finančního výboru
 – informace z jednání kontrolního výboru
 – informace z jednání výboru pro životní prostředí
 – informace z jednání výboru pro národnostní menšiny
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá pověřilo finanční výbor vypracová-

ním zásad pronájmů a využívání objektů v majetku obce organizacemi: 
TJ Depos Horní Suchá, KHD a SDH v obci Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo vypracování návrhu Obecně 
závazné vyhlášky zakazující používání zábavné pyrotechniky v obci.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí daru ve výši 
150 000 Kč Slezské humanitě, o. s. humanitárnímu společenství pro 
zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolská 1761, Karviná – Nové Město, 
zastoupené paní ředitelkou Gertrudou Remešovou.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru 
ve výši 33 000 Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, 
zastoupeného ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemků 
parc.č.540/3 a 540/1 v k.ú. Horní Suchá o celkové výměře 4 147 m2 
od pana Zdeňka Havlíka, U Zastávky 8/84, Horní Suchá za celkovou 
cenu 73 470 Kč do majetku obce.

Poznámka: Jedná se o pozemky na ulici Potoční.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení části pozemku 

parc.č.41/1 v k.ú. Horní Suchá, oddělené geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č.1904-4/2011, označené jako pozemek parc.č.41/3 
v k.ú. Horní Suchá za cenu 10 000 Kč od manželů Milana a Evy Cze-
chowiczových do majetku obce.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru:
 a) spoluvlastnického podílu 7/528 na pozemcích parc.č. 576/5, 1774/7, 

2852/4, 3139/1, 3139/2; spoluvlastnického podílu 1/12 na pozemcích 
parc.č. 1761/11, 1761/18, 1772/1, 1772/2, 1772/3; spoluvlastnického 
podílu 1/24 na pozemcích parc. č.1761/5, 1761/10, 1761/17, 1761/19, 
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1761/20, 1774/5; spoluvlastnického podílu 1/240 na pozemcích parc.č. 
616/1, 1701 a spoluvlastnického podílu 4/180 na pozemcích parc.č. 
1772/4, 1772/5, 1780/5 vše v k.ú. Horní Suchá od paní Soni Štěrbové 
Zlaté Hory.

 b) spoluvlastnického podílu 7/528 na pozemcích parc.č. 576/5, 1774/7, 
2852/4, 3139/1, 3139/2; spoluvlastnického podílu 1/12 na pozemcích 
parc.č. 1761/11, 1761/18, 1772/1, 1772/2, 1772/3; spoluvlastnického 
podílu 1/24 na pozemcích parc. č.1761/5, 1761/10, 1761/17, 1761/19, 
1761/20, 1774/5; spoluvlastnického podílu 1/240 na pozemcích parc.č. 
616/1, 1701 a spoluvlastnického podílu 4/180 na pozemcích parc.č. 
1772/4, 1772/5, 1780/5 vše v k.ú. Horní Suchá od pana Alexandra Ba-
rona, Vápenná.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr prodeje pozemku 
p.č.1292/2 v k.ú. Horní Suchá za těchto podmínek:

 – zájemce nabídne minimálně cenu 350 Kč/m2

 – zájemce předloží písemné nabídky s uvedením nabízené ceny na se-
kretariát Obecního úřadu v Horní Suché

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej části pozem-
ku parc.č.1055/1 v k.ú. Horní Suchá, firmě EXELSIOR GROUP s. r. o., 
J. Palacha 538, 735 81 Nový Bohumín za cenu v místě a čase obvyklou 
dle znaleckého posudku, minimálně však za 350 Kč/m2.

Poznámka: jedná se o pozemek v PZF.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo pořízení změn územního 

plánu obce Horní Suchá
 – v  lokalitě č. 1 – na části pozemku parc.č. 1503/2 v katastrálním úze-

mí Horní Suchá 
Poznámka: Ulice Brigádnická.
 – v lokalitě č. 2 – na části pozemku parc.č. 3041/30 v katastrálním úze-

mí Horní Suchá 
Poznámka: Ulice Přímá.
 jejímž předmětem je změna využití pozemků na návrhové plochy pro 

individuální bydlení.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá rozhodlo o přesunutí bodu týkající-

ho se rozdělení grantů pro rok 2011 na spolufinancování projektů, je-
jichž cílem je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti 
občanů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá 
na dubnové zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí jednorázové od-
měny členům komise k projednávání přestupků Obce Horní Suchá 
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za činnost v roce 2010 v těchto částkách:
 paní Anně Sikorové 2 500 Kč
 JUDr. Evženu Kiedroňovi 2 500 Kč
 Ing. Jindřichu Funiokovi 2 500 Kč
 panu Vladislavu Pilchovi 2 500 Kč
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finanční odmě-

ny ve výši 1 000 Kč těmto členům kulturní a sportovní komise, kteří 
nejsou členy zastupitelstva obce za práci v roce 2010: Ing. Martin Ada-
miec, Mgr. Josef Běhan, p. Anna Bružinová, Mgr. Dagmar Havlásko-
vá, Mgr. Ilona Chalupová, p. Jakub Kurzeja, p. Hedvika Makówková, 
Mgr. Marie Malyszová, p. Blanka Richterová, p. Bronislav Rychlik, 
p. Pavlína Suchánková, p. Václav Štix, Mgr. Marta Štixová, Mgr. Mar-
kéta Tomíčková, p. Roman Vitoš, p. Iva Vitošová, p. Václav Zyder, p. Re-
náta Wdówková, p. Drahomíra Holatová.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo způsob pořizování změn 
územního plánu obce Horní Suchá malého rozsahu a to takto:

 – Obec Horní Suchá bude podávat žádosti o pořízení změny územního 
plánu u úřadu územního plánování, po shromáždění min. 10 schvále-
ných návrhů na změnu územního plánu; nejpozději však v intervalu 
3 kalendářních roků, se zahájením intervalu od 1. 2. 2011.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo pořízení změny č. 2 územní-
ho plánu obce Horní Suchá, jejímž předmětem bude zejména:

 a) prověření možnosti změny využití části pozemku parc.č. 1720/3 v ka-
tastrálním území Horní Suchá o výměře cca 900 m2, z plochy zahrady 
a sady na návrhovou plochu pro individuální bydlení,

 b) prověření možnosti změny využití části pozemků parc.č. 1720/2 
a 1722 v katastrálním území Horní Suchá, o výměře stejné nebo vět-
ší jako u změny využití pozemku parc.č. 1720/3 v k. ú. Horní Suchá 
uvedené výše, ze zastavitelné plochy do návrhové plochy doprovodné, 
krajinné a ochranné zeleně.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá pověřilo výbor pro životní prostředí 
vyhodnocením stanovisek obce Horní Suchá k procesu EIA a jejich za-
pracování do „dokumentace pro územní řízení“. Předložit tento podklad 
zastupitelstvu obce za účelem vydání stanoviska k územnímu rozhod-
nutí stavby „KIC – Krajské integrované centrum využívání komunál-
ních odpadů v Moravskoslezském kraji“.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá souhlasilo s umístěním děkovné pamět-
ní tabule formátu A4 v objektu PZKO na ulici Centrum v Horní Suché.

III.1.7. Zasedání RO dne 2. března 2011
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– Rada Obce Horní Suchá schválila záměr pronájmu části pozemku 
parc.č.1076/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 794 m2 
v k.ú. Horní Suchá:

 – zájemce o pronájem podá svou nabídku včetně nabízené ceny nájmu 
na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vy-
věšení tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou Obce Horní 
Suchá

 – zájemce uvede v nabídce záměr využití pozemku.
Poznámka: Jedná se o zahradu na ulici K Prádlu.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá a DIGIS, spol. s r. o., Gen.Sochora 6176/6A, 708 00 Ostra-
va-Poruba, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti 
na tvorbu GIS Obce Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek k Nájemní smlouvě uzavře-
né mezi Obcí Horní Suchá a Slezskou humanitou o. s., humanitární 
společenství pro zdravotně postižené a sociální pomoc, Sokolovská 1761, 
735 06 Karviná-Nové Město, zastoupenou Gertrudou Remešovou, ředi-
telkou, týkající se omezení předmětu nájmu – Obec Horní Suchá prona-
jímá jen část pozemku parc.č.180/1 v k.ú. Horní Suchá. Výše nájemné-
ho se nemění.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/02 
Nový Jíčín, Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, Barto-
šovice na Moravě. Rada obce požaduje, aby na jejím zasedání, kdy se 
rozhoduje o poskytování finančních darů či dotací byla vždy doložena 
možnost čerpání, tzn. výše rozdělených finančních prostředků a jejich 
zůstatek v rozpočtu obce.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční dotace Klubu 
vodního lyžování Havířov, Bludovická 755/4, 736 01 Havířov-Město 
ve výši 5 000 Kč na zajištění závodu evropského poháru GRAND PRIX 
OF THE CABLE 2011 ve vodním lyžování.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč pro nestátní neziskovou organizaci Slezská diakonie, středis-
ko Sociálních služeb pro rodinu Havířov, Opletalova 4, Havířov – Šum-
bark, zastoupenou vedoucí Lenkou Honsárkovou DiS.

– Rada obce Horní Suchá neschválila povolení umístění vysílače interne-
tu na společné prostory domu v Horní Suché na ulici Lokalitní 1179/2 
pro Josefa Hánla, Lokalitní 1179/2, Horní Suchá.

– Rada obce Horní Suchá schválila ukončení nájmu bytu neprodlouže-
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ním smlouvy o nájmu bytu č.12, velikosti 1+3 panu Radimu Přichysta-
lovi, Lokalitní 1180/4 v obci Horní Suchá – konec platnosti smlouvy je 
31. 5. 2011

III.1.8. Zasedání RO dne 17. března 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu na dobu neurčitou 

uzavřenou mezi pronajímatelem Obcí Horní Suchá a nájemcem Mi-
lanem Slezákem, Důlní 890/7, 735 35 Horní Suchá na část pozemku 
parc.č.316 a 317 v k.ú.Horní Suchá za nájemné ve výši 2.155,-Kč/rok 
od 1. 4. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu podepsanou zástupcem fon-
du dne o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí Horní Su-
chá a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11 zastoupený Ing. Radkou Bučilovou, pověře-
nou řízením SFŽP na akci „Odkanalizování obce Horní Suchá“ ve výši 
81 006 266,11 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Občanského sdružení Dia-
konie Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov, zastoupeného oblastní 
dispečerkou Zuzanou Keraghelovou, schválila pomoc Obce Horní Suchá 
při uspořádání humanitární sbírky ošacení, lůžkovin a hraček v termí-
nu od 4. 4.–6. 4. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru na svoz 
humanitárních sbírek ve výši 2 000 Kč Občanskému sdružení Diakonie 
Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov, zastoupeného oblastní dispe-
čerkou Zuzanou Keraghelovou.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení dočasně volných finanč-
ních prostředků obce ve výši 10 mil. Kč na municipální vklad s úrokovou 
sazbou 2,3 % p.a. s 3 měsíční výpovědní lhůtou u J & T Banky, a. s.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. 
energie uzavřenou mezi Obcí Horní a společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
405 02 Děčín 4,Teplická 874/8, IČ 27232425, zastoupenou Ing. Mila-
nem Broskevičem, vedoucím oddělení poskytování sítí VN, NN, pro stav-
bu „Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475 v Horní Suché.“ Celkový 
předpokládaný realizační náklad přeložky činí 310 000 Kč a předběžný 
odhad celkové ceny projektové dokumentace a inženýrské činnosti činí 
31 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa VAPES 
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CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČ 25888595 na prove-
dení stavebních prací na stavbě „Rozšíření a kuchyně Dělnického domu 
na ul. Centrum v Horní Suché“.

 Jedná se o tyto stavební práce:
 a) výměna pozednice a tři ks krokví, dozdívka ztužujících věnců (sál 

DD) za cenu 150 399,54 Kč bez DPH
 b) dozdívka ztužujících věnců přístavba jeviště (nestejnoměrné výšky 

obvodových zdí budovy, rozdíl 5 a 11 cm za cenu 5 605,64 Kč bez DPH
 c) přizdívka tvárnicemi TRITREG (sál, nebyla stejná tloušťka obvodo-

vých zdí – přechod sál a jeviště) za cenu 84 788,21 Kč bez DPH
 d) změna – nebude provedená přečerpávací stanice splaškových vod, 

vícepráce –  zemní práce a trubní vedení, změna napojení do stávající 
šachty kanalizace za cenu 19 286,66 Kč bez DPH

 e) záměna otopných těles sál a restaurace za cenu 48 922 Kč bez DPH 
(chyba projektanta, nutno uplatnit sankce dle smluvního ujednání)

 f) zdravotechnika – záměna WC klozetové mísy pro tělesné postižené 
(kombi za závěsné WC) za cenu 10 556,17 Kč bez DPH

 g) vzduchotechnika – změna napojení anemostatů, záměna tlumičů 
hluku za cenu 121 856,54 Kč bez DPH

 Cena víceprácí celkem je 441 414,76 Kč bez DPH
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa Projekt 2010, 

s. r. o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531 na zpraco-
vání projektové dokumentace nové varianty řešení stavby „Splašková 
kanalizace na ul. U Vodojemu v Horní Suché“. Cena projektových prací 
vč. inženýrské činnosti (vyřízení územního rozhodnutí a stavebního po-
volení) bude 60 000 Kč bez DPH.

III.1.9. Zasedání RO dne 23. března 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá a firmou VOKD, a. s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava-
-Moravská Ostrava, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu 
„Stavební úpravy a přístavba objektu TJ čp. 869, Horní Suchá“ a „Sta-
vební úpravy objektu TJ č.p. 869, Horní Suchá – realizace úspor ener-
gie“ za cenu 17 216 270,68 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suché vzala na vědomí, že Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže (ÚOHS) vydal rozhodnutí (8. 3. 2011 nabylo právní 
moci), ve kterém uděluje Obci Horní Suchá pokutu ve výši 40 000 Kč 
v souvislosti s veřejnou zakázkou „Stavební úpravy a přístavba objek-
tu TJ č.p. 869, Horní Suchá“ a „Stavební úpravy objektu TJ čp. 869, 
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Horní Suchá – realizace úspor energie“. Konkrétně byla pokuta uděle-
na za neuvedení věty „Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě podat ná-
vrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže“ v rozhodnutí o zamítnutí námitky ucha-
zeče (O.K.D.C. mont s. r. o. IČ 25385747, se sídlem Pavlovou 3059/40, 
700 30 Ostrava – Jih), jež námitku proti rozhodnutí zadavatele podal. 
Pochybení, za které byla pokuta udělena, bylo způsobeno firmou REC-
TE.CZ, s. r. o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, jenž 
na základě mandátní smlouvy prováděla zadávací řízení. S touto fir-
mou je nutno vyvolat jednání o náhradě škody způsobené Obci Horní 
Suchá.

– Rada obce schválila:
 – prodloužení nájemní smlouvy uzavřenou mezi nájemcem Sandvik 

Mining and Construction, Społka z o. o., ul. Strefowa 10, 43 100 Tychy, 
Polsko a Obcí Horní Suchá. Nájemní smlouva bude za stejných podmí-
nek prodloužená s účinností od 1. 5. 2011 na dobu neurčitou

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené mezi Sandvik 
Mining and Construction, Społka z o. o., ul. Strefowa 10, 43 100 Tychy, 
Polsko, zastoupená Mgr inž. Andrzejem Jagiello – Prezesem Zarządu, 
Mgr. Łukaszem Gielem – Dyrektorem Segmentu USM a Obcí Horní Su-
chá. Dodatkem č. 1 se mění doba platnosti smlouvy a to od 1. 5. 2011 
na dobu neurčitou.

– Rada Obce Horní Suchá schválila:
 a) Smlouvu o poskytování knihovnických informačních služeb v rámci 

regionálních funkcí na rok 2011 uzavřenou mezi Regionální knihov-
nou Karviná, Centrum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, 
ředitelkou a Obcí Horní Suchá.

 b) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná, Cen-
trum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou a Obcí 
Horní Suchá.

 Smlouvy se týkají nákupu, zpracování a dovozu knihovního fondu 
a další služeb pro Obecní knihovnu.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí Usnesení Nejvyššího soudu 
České republiky ve věci žalobce Ing. Vladislava Novary, Padlých hrdinů 
149/51, Havířov – Životice, proti žalované Obci Horní Suchá o náhra-
du škody, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostra-
vě, kterým se toto dovolání odmítá. Jednalo se o údajnou škodu ve výši 
cca 49,2 mil. Kč, způsobenou žalobci Obcí Horní Suchá díky jejímu 
podání určovací žaloby k vlastnictví nemovitostí na ul. Vnitřní.
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III.1.10. Zasedání RO dne 31. března 2011
– Rada Obce Horní Suché neschválila cenovou nabídku firmy POEL 

spol. s r. o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava – Svinov, na pro-
vádění autorského dozoru na stavbě „Bytový dům na ul. Stonavská, Hor-
ní Suchá“ za cenu 89 000 Kč bez DPH. Nutno zjistit jednotkovou cenu 
za autorský dozor (např. hodinová sazba) a takto koncipovat smlouvu.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Základní 
školy a mateřské školy, Horní suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilo-
nu Chalupovou, Taťánu Hanušovou a Blanku Richterovou.

 Problémy a informace školy:
 – ředitelka školy chce vědět zda, se v rámci zateplení školy počítá i s vý-

měnou vstupních dveří
 – zda při opravě střechy budou vyměněny i okapy, které jsou rezavé 

a místy popraskané
 – kvůli hudební výuce ZUŠ je dlouho do odpoledne vytápěna celá škola
 – navýšení kapacity MŠ – zájem o umístění dětí převyšuje kapacitu 

školky, návrh řešení – rozšíření stávající MŠ o další prostory, tzn. po-
dat výpověď nájemci nebytových prostor v bývalé kuchyni MŠ, které 
jsou nyní pronajaty a užívány jako kadeřnictví a provést kolaudaci pro 
užívání jako MŠ, pro kompenzaci ve ztrátě příjmu z nájemného navr-
huje ředitelka zrušit výjimku na placení stravného pro předškolní děti, 
výjimka se míjí účinkem a naopak je zneužívána v neodhlašování dětí 
při nepřítomnosti v MŠ

 – zvážit možnost mobilní školky (kontejnery), lze předpokládat náklad 
cca 4 mil. Kč (2 oddělení)

 – zajistit dočasně pro provoz MŠ prostory v objektu „červené školy“, 
Sportovní 227, je potřeba zajistit vyjádření KHS k požadavkům školy 
vzhledem k tomu, že všechna řešení jsou časově náročná a podléhají 
stavebnímu řízení bude nutné pro školní rok 2011/2012 odmítat děti 
matek, které nepracují a nemají trvalý pobyt na území obce

 – pro zamezení vykazování ztráty ŠJ ředitelka navrhuje:
  – snížit odpisy majetku (změna odpisového plánu)
  – zvýšit počty cizích strávníků (srovnáním cen s okolními jídelnami,‘ 

 např. příspěvkem pro důchodce, zrušením poplatku za jídlonosiče)
 – informace o činnosti školy za uplynulé čtvrtletí byly RO předány pí-

semně a jsou uvedeny v samostatné příloze
 – zabezpečení školy elektronickým zabezpečovacím systémem z důvodu 

vykradení, nutná úprava rozpočtu o cca 100 tis. Kč
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 – měsíční sledování spotřeby energií, odečty provádět ke stejnému datu 
jako dodavatel energií a předkládat ekonomické vyhodnocení nákla-
dů – tabulka doložena – spotřeba energie v mateřské školce je dopl-
něná o zlomové body (data zateplení, výměny oken…), upřesnit tabul-
ku na MŠ – tabulka doplněna částečně, chybí součty nákladů za roky 
a ostatní náklady – doplnit a vyhodnotit přínos zateplení a výměny 
oken na spotřebu tepla –  tabulky budou jednotné upravené pro obě ško-
ly dle návrhu Ing. Adamiece a Ing. Pilcha, tak aby byly čitelné a stejné –  
v roce 2011 a mezi roky 2007 a 2008 je patrný nárust el. energie – úkol 
plněn částečně a trvá

 – předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní 
rok – výsledky předloženy, dopňující tabulky byly RO předloženy doda-
tečně – úkol plněn a trvá

 – písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – reklamační závady 
za uplynulé čtvrtletí nebyly hlášeny – úkol plněn a trvá

 – pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky radě obce 
ke schválení – za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné zakázky nad 100 tis.Kč

 – materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu – cca týden před zasedáním rady obce – materiály částečně před-
loženy 25. 3. 2011– plní se částečně a úkol trvá

 – provedení seriozního výběru alternativ vytápění, pro účely budoucí 
aplikace: – hospodárné nakládání s energiemi, zasazování se o snižo-
vání jejich spotřeby a v případě ukončení životnosti stávajících kotlů 
prověřit jejich možné nahrazení obnovitelnými zdroji – úkol trvá

 – provádět odečty spotřeby plynu v m3 v jednotném termínu s dodavate-
lem tepla a dodavatelem plynu tak, aby hodnoty spotřeby plynu a účto-
vaného tepla byly srovnatelné – úkol trvá

 – sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení (požaduje se vy-
číslení efektu stavebních úprav (zateplení + výměna oken)) ve spotřebě 
tepla. Zpráva ředitele školy k tomuto úkolu nebyla předložena.

 – úprava bytu na 2+1 byla pořízena z rozpočtu obce. Byt je opraven 
a změněna vnitřní dispozice z 3+1 na 2+1, čekalo se na stanovisko HZS 
k předloženým úpravám (realizaci zajišťuje p.Folwarczná). Schválení 
hasičů bylo doručeno 30. 3. 2011 a bude podána žádost o změnu dispo-
zice na stavební úřad. Úkol plněn

 – problémy týkající se stavebně – technického stavu budovy byly kon-
kretizovány a dne 1. 10. 2010 shledány tyto:

  ve špatném stavu zejména bonnský šindel na svislých severních stě-
nách střechy, při pokládání krytiny nebyla odstraněna podkladní fólie
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  izolace stropu nástavby minerální vlnou nekvalitně provedena, meze-
rami prosvítají ocelové nosníky, jednotlivé bloky izolace se nepřekrývají. 
V podkroví je dle sdělení zaměstnanců školy v zimě pokojová teplota(!). 
Dále nutno „zpochůznit“ podlahu podkroví, aby bylo možno provádět 
kontrolu zatékání střechy

  chybějící izolace přesahů nástavby – nutno odkrýt parapety a srovnat 
jeden opravený s ostatními

  špatné řešení dešťových svodů na spojovacím krčku mezi jídelnou 
a školou

  trubky ústředního topení vedoucí v podkroví nejsou dostatečně izolo-
vány, celé řešení vedení topení v nevytápěné části není šťastné, nutno 
zvážit přemístění rozvodů ÚT z půdních prostor ke stropu posledního 
NP.

 Plnění: vše posoudil projektant Ing. Ilík, který střešní nástavbu původ-
ně projektoval a navrhl způsob odstranění závad takto:

 – odkrytí střechy
 – přidá se izolace a přerovná stávající izolace
 Předběžný termín realizace je léto 2011, bude prováděno dodavatelsky 

prostřednictvím referátu investic obce odstranění závad na ZŠ (stře-
cha). Ing. Ilík (projektant) byl na prohlídce až 24. 11. 2010, u prohlídky 
nebylo přítomno vedení školy. Termín pro dokončení projektu je květen 
2011. Jedná se o špatně provedenou práci firmou nikoliv vadu projektu, 
oprava bude o prázdninách

 – zvážit opravu celé střechy a ne jenom 4 třídy
 – udělat vhodnou termovizi, stará termovize bude předána Ing. Ada-

miecovi, který zajistí novou – byla vyhodnocena termovize, kterou zaji-
stil Ing. Adamiec. Termosnímky ukazují, že střecha je špatně odizolova-
ná jen v některých místech, opravovat střechu v souladu s termosnímky

 – v rozpočtu je jen malá částka (opravy), tato rekonstrukce bude uhraze-
na v rozpočtu celkového zateplení ZŠ. Budou to ale provádět dvě firmy, 
nebudeme už upravovat stávající rozpočet na zateplení školy (možné 
problémy s dotací). Nutno zpracovat řešení všech závad zjištěných 1. 10. 
2010 a předložit radě obce! Laxním přístupem dochází další topnou se-
zónu k tepelných ztrátám – úkol nesplněn a pokračuje

 – pro snížení spotřeby elektřiny zvážit snížení energií úspornými spo-
třebiči např. úsporné zářivky místo výbojek a nakoupenou zásobu žá-
rovek vhodně využít

 – vyřešit problém s vytápěním celé školy kvůli provozu ZUŠ, netopit ce-
lou ZŠ žáky, dát do jednoho patra, zvážit dotápění přímotopy, předložit 
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návrh řešení do zahájení příští topné sezóny
– navrhnout vhodný termín ke zrušení příspěvku pro úhradu výjimky 

z placení stravného u předškolních dětí v posledním roce docházky 
do MŠ

 – ředitelka školy zajistí brzkou schůzku s KHS k dalšímu řešení kapaci-
ty MŠ

 – nutno ekonomicky vyhodnotit všechny varianty rozšíření MŠ o další 
oddělení, včetně limitů počtu přijatých dětí v jednotlivých variantách. 
Nutno zajistit vyjádření stavebního úřadu k jednotlivým variantám

– Rada Obce Horní Suchá schválila výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 
40 874,63 Kč Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace a souhlasila s úhradou ztráty ve výši 40 874,63 z rezerv-
ního fondu.

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 1. čtvrtletí roku 
2011 ve výplatním termínu za březen 2011 ředitelce Základní školy 
a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Iloně 
Chalupové ve výši 18 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Základní 
školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, 
příspěvková organizace, Těrlická Mgr. Bohdana Prymuse a p. Marcini-
akovou

 a) Problémy a informace školy:
 – v roce 2011 bude větší odběr elektřiny z důvodu opravy budovy
 – denně je složkami využívána tělocvična a svítí se zde – kterými slož-

kami a jsou uzavřené smlouvy?
 – ředitel školy je spokojen s firmou Dalkia Česká republika a. s.,která 

převzala k 1. 3. 2011 provozování kotelny a dodávku tepla pro školu
 – dopady změn ve mzdových tarifech – je navýšení o cca 20 tis./měs. pro 

učitele a snížení pro nepedagogy o cca 2 tis./měs. Rozdíl mezi dokrytím 
ze státního rozpočtu (183 tis.) a skutečnými tarify (240 tis.) je 57 tis.Kč, 
o které se pedagogům snížilo osobní ohodnocení a odměny (nenárokové 
složky platu)  –  Od 1. 1. 2011 se již nedají přelévat, mzdy mezi pedagogy 
a nepedagogy, jsou v rámci státního rozpočtu rozdělené. Škola potřebu-
je v rámci příspěvku obce převést peníze na dofinancování ekonomky 
místo úvazku uklízečky 0,625.

 – v MŠ je zatím rezerva pro umístění 2 dětí
 – ředitel školy chce mezi bývalými absolventy a přáteli školy uspořádat 

sbírku na pamětní desku do červené školy
 – pan Kalina z firmy GB Consultink představil možnost změny systému 
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vytápění z plynu na štěpku ve „žluté škole“. Firma po dobu 10 let ga-
rantuje cenu štěpky a navyšovala by se jen o inflaci, nebo garantuje že 
cena bude o 10 % nižší než aktuální cena plynu, při uzavření smlouvy 
na dodávky tepla by vše zainvestovali sami. Ředitel neví, zda budou vy-
hovovat stávající prostory pro umístění zásobníků.

 b) Úkoly stálé:
 – měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákla-

dů – tabulka přiložena, je provedeno doplnní tabulky energií o zlomové 
body (data zateplení, výměny oken,…) – tabulka je vyplněna pečlivě a je 
vidět snaha o sledování a úspory – úkol stálý trvá

 –předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený rok – před-
loženy výsledky hospodaření do 31. 12. 2011, dále předkládat jen vždy 
po ukončení kalendářního roku, úkol stálý trvá.

 – písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – úkol stálý trvá, plní 
se průběžně požadavky jsou zasílány mailem p. Sládečkové viz zpráva 
ředitele školy

 – pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO 
ke schválení- za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné realizovány – úkol stálý 
trvá

 – materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu- materiály předloženy 25. 3. 2011 – úkol stálý trvá

 – řešení úbytu žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v mé-
diích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce 
s obcí, koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, 
využívání nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, 
kvalitu a finanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o stu-
dium na škole- viz zpráva ředitele – plní se – úkol stálý trvá

 – odečty spotřeby plynu provádět ve stejném termínu (dodavatel tepla 
a plynárny), tak aby hodnoty spotřeby plynu a dodávek tepla byly srov-
natelné. Ředitel školy zajistil provádění odečtů současně s dodavatelský-
mi firmami – úkol plněn i po změně dodavatele od 1. 3. 2011 (DALKIA 
ČR) a trvá

 – zaplocení severní strany hřiště dle PD, zaplocení západní strany pro-
vizorně. Bylo konstatováno, že žádost o dotaci na školní hřiště (ROP 
MSK) byla definitivně zamítnuta, takže je nutno realizovat dle původ-
ního rozhodnutí. Ředitel školy dohodne s příslušnými referenty další 
postup – ředitel školy zajistil výsadbu keřů v 10/2010 – úkol splněn 
částečně a pokračuje, oplocení severní strany nebylo realizováno, zpev-
něné plochy za školou po opravě sítí se naceňují zatím bez plotů, budou 
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dodány sítě za branky dle RO 17. 3. 2011.
 – schůzka mezi Ing. Wdówkou, p.Sládečkovou a ředitelem školy T: 26. tý-

den – ohledně oprav kolem školy. Schůzka se nekonala, problém ale bude 
vyřešen rekonstrukcí kanalizace a následným vyasfaltováním chodníků 
kolem budovy ZŠ. Na několika místech se propadla komunikace, opra-
va komunikací bude pokračovat dle finančních možností obce, provádí 
p. Sládečková – úkol neaktuální, vyřešen dle usnesení RO z 17.3.2011 č. 
146/2011, dále neuvádět.

 3) Požadavek starosty na předložení průměrných platů pedagogických 
a nepedagogických pracovníků pro vyhodnocení dopadu změn plato-
vých tarifů k 1. 1. 2011. Ředitel školy doložil v příloze průměrné platy 
za rok 2010 a 2011. Dle sdělení nedojde k přečerpání rozpočtovaných 
mzdových výdajů, ředitel pokrátil nenárokové složky platů. Nepedago-
gičtí pracovníci mají nižší mzdy u pedagogů zůstávají mzdy zhruba 
ve stejné výši, viz předchozí údaj o navýšení o cca 20 000 Kč měsíčně. 
Největší propad ve mzdě je u ekonomky školy (2 000 Kč/měsíčně)

 – sjednotit tabulky energií obou škol
 – nabídnout umístění v MŠ přihlášeným dětem do české MŠ
 – ředitel školy se domluví s p. Kalinou na prohlídce prostor pro kotel 

a tech.zařízení pro uskladnění dřevní štěpky.
– Rada Obce Horní Suchá schválila výsledek hospodaření Základní ško-

ly a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, pří-
spěvková organizace a souhlasila s  převedením zisku ve výši 201,11 Kč 
do rezervního fondu.

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 1. čtvrtletí roku 
2011 ve výplatním termínu za březen 2011 řediteli Základní školy a ma-
teřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková 
organizace Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 12 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou 
zakázku „Generální oprava elektroinstalace společných prostor – Hor-
ní Suchá, Chrost 1177/2, 1178/4“ s firmou Martin KOTT L-M elektro, 
Beskydská 574, Nový Jičín – Žilina, která předložila nejvýhodnější na-
bídku. Cena díla je 781 379,40 Kč vč. DPH,

– Rada Obce Horní Suchá schválila směnu bytu č.8 o velikosti 1+1 s pří-
slušenstvím v 3.NP, Lokalitní 1180/4 užívaný nájemcem Zdeňkou Mar-
šovou v obci Horní Suchá, který je ve vlastnictví Obce Horní Suchá 
za byt č.7, v 3.NP o velikosti 1+2 s příslušenstvím, který je ve vlastnictví 
RPG Byty, s. r. o. Koperníkova 404/8, Havířov-Město, užívaný nájem-
cem Jiřím Matulou.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila uzavření nájemní smlouvy s kaucí 
na byt č.8 o velikosti 1+1 s příslušenstvím Lokalitní 1180/4 užívaný 
od 1. 5. 2011 nájemcem Jiřím Matulou v obci Horní Suchá. Nájemné je 
stanoveno smluvní ve výši 30 Kč/m2, kauce je stanovena ve výši třímě-
síčního nájemného tj. v částce 6 468 Kč, nájemní smlouva je uzavřena 
na 12 měsíců s možností každoročního prodloužení při splnění podmí-
nek smlouvy.

– Rada Obce Horní Suchá se seznámila s aktuální situaci stavby „Roz-
šíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Su-
ché“ a schválila provedení nového krovu nad částí sálu, jeviště a chodby 
(předsálí). Po odkrytí krovů (likvidaci vnitřního zateplení, likvidaci laťo-
vání) bylo zjištěno, že krov je v nevyhovujícím stavu – z části prohnilý, 
v části spojů popraskaný a v pohledu je zřejmé značné prohnutí krokví. 
Srovnání s ocelovou konstrukcí pro položení nové krytiny střechy není 
možné. Cena nového krovu je 444 422,24 Kč bez DPH. V této výši proto 
rada obce schválila dodavateli stavby fa VAPES CE s. r. o., Horní Suchá 
cenovou nabídku víceprací.

III.1.11. Zasedání RO dne 7. dubna 2011
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Otu Zarembu, tre-

néra Vzpěračské školy Oty Zaremby v Horní Suché a projednala násle-
dující:

 – v roce 2010 velké úspěchy, 2 zlaté medaile juniorů, 1 zlatá žáků v ČR
 – z finančních důvodu nebylo možné nadále tuto školu provozovat (byla 

2 měsíce uzavřená z důvodu nedostatku finančních prostředků na vytá-
pění)

 – četnost tréninků je pondělí, středa, pátek, leden – březen se trénovalo 
v Havířově z ekonomických důvodů, v „domečku“ je elektrické topení 
a ve vysokých mrazech je to drahé

 – v současné době má škola mistra ČR v kategorii ml. žáků do 14 let
 – začínají i děvčata ve věku 13–14 let
 – domluva s Baníkem Havířov, p. Klain je dobrý trenér
 – nový trenér p. Luboš Sršeň má velký zájem trénovat, je schopný i vy-

řizovat agendu (Ladislav Pastor), byla by vhodná pro něho nějaká od-
měna, protože trénuje zadarmo

 – rada obce ani zastupitelstvo obce nemají přehled co se v budově děje
 – celkem 8 chlapců a 2 dívky, jsou ze soc. slabších rodin
 – v celé republice je úbytek závodníků, chce to ještě tak 2–3 roky, větší 

osvětu
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 – je tento objekt vhodný? odp. údajně výborné místo
 – nejlepší žák Moskal je velmi talentovaný (36 kg) dostává měsíčně 

1 000 Kč + obědy ve škole a doprava autobusem
 – nadační fond sportovních veteránů zajišťuje finance pro chod školy. 

Letos dostal 25 + 25 tis. Kč. Dne 11. 6. 2011 se koná mistrovství republi-
ky, pokud bude zlatá bude dostávat trenér 2 000 Kč

 – je třeba zachovat chod vzpěračské školy Oty Zaremby
 – nutná propagace, např. v době konání poutě, soutěž v rámci „Vítání 

léta“
 – udělat něco pro to, aby žáci byli z Horní Suché, v roce 2009 jich bylo 15. 

V roce 2009 přibylo 14 žáků z Prostřední Suché. Ideální stav je 1 trenér 
na 4 závodníky

 – trénink je obden v době 15–18 hodin
– Rada obce konstatovala, že při stávající situaci nebude zvažovat mož-

nost ukončení výpůjčky objektu čp. 924 vzpěračské škole Oty Zaremby. 
Nutno zvážit, jakým způsobem „zodolnit“ podlahu tohoto objektu dopa-
dům vzpěračského nářadí.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu 
„Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ 
na projekt „Odkanalizování obce Horní Suchá“ uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ost-
rava, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje ve výši 
7 000 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
15 000 Kč ženskému pěveckému sboru Šárka z Horní Suché, zastoupe-
nému organizační pracovnicí p. Adelheid Vahalíkovou, Dlouhá třída 
812/2, Havířov.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč Základní a mateřské škole Prameny, Karviná – Ráj pro pátý 
ročník pěvecké soutěže mladých zpěváků „Karvinský talent“, který po-
řádá ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Městským domem 
kultury Karviná.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO 
Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá schválila prezentaci obce Horní Suchá v ak-
tualizovaném vydání encyklopedie o Moravskoslezském kraji, kterou 
připravuje vydavatelství Proxima Bohemia s. r. o., Masarykovo náměs-
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tí 134, Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Krajským úřadem for-
mou:

 – zápis ve formátu 1 strana A4: cena 5 000 Kč bez DPH. V rámci této 
ceny dostaneme jedno vyhotovení Encyklopedie Moravskoslezský kraj 
zdarma (běžná prodejní cena této knihy je 550 Kč). Dále je obec v rámci 
tohoto projektu prezentována na internetovém portále www.mistopisy.
cz.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
15 000 Kč Občanskému sdružení Podané ruce – Projektu OsA Frýdek 
Místek, Zborovská 465, 738 02 Frýdek – Místek, IČ 70632596, zastou-
pené ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou.

– Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
skytnutí jednorázové finanční odměny ve výši 2 500 Kč členům kontrol-
ního výboru, kteří nebyli členy zastupitelstva obce, za práci v roce 2010: 
Ing. Marek Chlup a p. Karel Kraina.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) vzala na vědomí Protokol o otevíraní obálek s nabídkami pro veřej-

nou zakázku „Oprava střechy betonové věže F – 4 a střechy přístavku 
k této věži v Průmyslové zóně František v Horní Suché“. Komise pro 
otevírání a vyhodnocení nabídek pracovala ve složení: p. Mária Slá-
dečková, p. Martin Miczka, Ing. Jan Wdówka, Bc. Marek Chwistek. 
Hodnocení nabídek provedla komise v souladu s jediným kriteriem pro 
zadání veřejné zakázky – celková nabídková cena dodávky včetně DPH.

 – V tabulce jsou porovnány nabídkové ceny jednotlivých uchazečů:
Uchazeč Nabídková cena 

s DPH (Kč)
Pořadí podle výše 
nabídkové ceny

Samuel KLODA 418 225 4.
Jiří ŠPERLIK 423 799 6.
RAMSES OSTRAVA, spol. s. r. o. 504 207 7.
FAST střechy s. r. o. 377 758 1.
VILIKUS s. r. o. 420 520 5.
H&B s. r. o. 404 018,93 2.
STŘECHY HÁJEK s. r. o. 409 385 3.

 Návrh komise:
 – s ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuje komise pro otevírá-

ní obálek a vyhodnocení nabídek zadavateli, aby rozhodl:
   v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nej-
vhodnější nabídky veřejné zakázky označené „Oprava střechy betonové 
věže F – 4 a střechy přístavku k této věži v Průmyslové zóně František 
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v Horní Suché“ a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a tím je:

 Uchazeč: FAST střechy s. r. o
 Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
 b) rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních prací pro stavbu 

„Oprava střechy betonové věže F – 4 a střechy přístavku k této věži 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché“ bude společnost FAST stře-
chy s. r. o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ: 27537676. Cena díla je 
377 758 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá podala námitky k zahájenému územnímu ří-
zení o umístění souboru staveb a změn staveb uváděných pod názvem 
„Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Mo-
ravskoslezském kraji“, dále jen „KIC“:

 1) Doprava – obec Horní Suchá trvá na svém stanovisku uvedeném 
ve vyjádření k Dokumentaci ke „KIC“ (dále je „Dokumentace EIA“) dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v plat-
ném znění a to:

 a) požadujeme provádět svoz odpadu ze vzdálených lokalit (překladiště 
Velké Hoštice, Studénka), po železnici – argument, že je to neekonomic-
ké nebo složité je irelevantní! V ceně tuny likvidovaného odpadu musí 
být zahrnuty opravdu veškeré náklady, tzn. včetně odstranění všech 
zátěží životního prostředí, jenž tato činnost vyvolá. Pokud záměr vybu-
dovat „KIC“ opravdu sleduje cíl zlepšení životního prostředí (přestože je 
sám o sobě vysoce neekonomický), nelze akcentovat ekonomický zájem 
u jedné z dílčích činností záměru na úkor zhoršení životního prostředí, 
v tomto případě navýšením koncentrace silniční dopravy v hustě obyd-
lené lokalitě

 b) požadujeme jednoznačný odklon dopravy ze silnice II/474 v úseku 
od hranice obce Horní Suchá se statutárním městem Havířov po křižo-
vatku se silnicí II/475

 c) na silnicích II/475 a II/474, které ponesou hlavní zátěž dopravy od-
padu do spalovny pak požadujeme vybudování takových opatření, kte-
ré budou částečně kompenzovat zhoršení dopravní situace, tzn. mini-
málně – 2 okružní křižovatky, 2 přechody pro chodce a 2 autobusové 
zálivy.

 2) Monitorovací stanice sledující čistotu ovzduší v Horní Suché – poža-
dujeme její umístění přímo v obci do termínu vydání stavebního povo-
lení po stavbu „KIC“ na místě vhodném k tomuto účelu.

 3) Dokumentace EIA jednoznačně v několika pasážích konstatuje od-
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stavení 25 % výkonu Teplárny Karviná po uvedení „KIC“ do provozu. 
Pokud pomineme fakt, že uváděný výkon „KIC“ je 900 TJ, což činí jen 
18,3 % z výkonu Teplárny Karviná (4 913 TJ), konstatujeme výrazný 
rozdíl mezi informacemi uváděnými ve výše uvedené Dokumentaci EIA 
a v dokumentaci pro územní řízení KIC. Zde se totiž již uvádí že: „využití 
vzniklého rezervního výkonu Teplárny Karviná nad rámec současných 
potřeb distribuční sítě bude vázáno na změnu integrovaného povolení 
pro Teplárny Karviná“. V této konstataci spatřujeme výrazný odklon 
od tezí, na nichž jsou postaveny závěry Dokumentace EIA tzn. trvalé 
odstávky 25 % výkonu Teplárny Karviná. Požadujeme proto, aby tato 
odstávka byla trvale, definitivně a nevratně zajištěna jakýmkoliv způ-
sobem. V opačném případě požadujeme přepracování Dokumentace 
EIA k výše uvedenému záměru.

 4) Vzhledem k očekávanému zvýšenému zatížení silnice II/474 zejména 
stavbou „KIC“, požadujeme, aby v dokumentaci pro stavební povolení 
bylo detailně řešeno zamezení znečištění této silnice vozidly vyjíždějící-
mi z objektu této stavby.

 5) Další požadavky:
 a) výše platby za likvidaci komunálního odpadu bude stanovena dle 

skutečné výše rozdělené na vlastní likvidaci (spálení) a svoz odpadů (dle 
principu čím blíže je obec ke spalovně, tím menší bude platba za svoz), 
v každém případě obec Horní Suchá nebude platit za likvidaci odpadu 
ve spalovně (KIC) více než sousední obce. Municipality v okrese Karvi-
ná mají dlouhodobě (desítky let) zajištěno nakládání s komunálními od-
pady. Není proto důvod, aby doplácely na problémy jiných měst a obcí 
s likvidací komunálního odpadu

 b) kompenzace za ekologickou újmu vůči občanům, kterou např. dle 
Memoranda se Statutárním městem Karviná, hodlá Moravskoslezský 
kraj vyplácet, musí být v přímé úměře k výši ovlivnění životního pro-
středí spalovnou (KIC) v dané lokalitě.

III.1.12. Zasedání RO dne 14. dubna 2011
– Rada Obce Horní Suchá:
 a) schválila přechod užívacích práv k bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1.NP 

domu č.p.1178 v Horní Suché na ulici Chrost 4  na pani Jitku Orlovou, 
s podmínkou, že tato:

 – uzavře novou nájemní smlouvu na byt č. 3 o velikosti 1+3 na dobu 
určitou od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011 s možností každoročního prodlužo-
vání při splnění podmínek smlouvy s nájemným za 1m2 užitné plochy 
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28,59 Kč
 – byt převezme ve stávajícím stavu.
 b) schválila smlouvu o nájmu bytu v důsledku přechodu užívacích 

práv dle Občanského zákoníku k bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1.NP domu 
č.p.1178 v Horní Suché na ulici Chrost 4  s paní Jitku Orlovou s účin-
ností od 1. 5. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu uzavřenou mezi 
firmou Vladislav Tolasz, Bohumínská 1878, Karviná – Nové Měs-
to a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je provedení autorského 
a stavebního dozoru na akci „Generální oprava elektroinstalace společ-
ných prostor – Horní Suchá, Chrost 1177/2,1178/4“. Cena je stanovena 
ve výši 27 499 Kč, včetně DPH 20% .

– Rada Obce Horní Suché schválila cenovou nabídku firmy POEL 
spol. s r. o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava – Svinov na pro-
vádění autorského dozoru na stavbě „Bytový dům na ul. Stonavská, 
Horní Suchá“ za cenu 44 000 Kč bez DPH. V této ceně je započten autor-
ský dozor v rozsahu 2 hod/týden. Práce nad tento časový rozsah budou 
fakturovány ve výši 400 Kč/hod bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa VAPES 
CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá na provedení staveb-
ních prací na stavbě „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. 
Centrum v Horní Suché“.

 – rekonstrukce vchodových dveří, vstupní dveře do restaurace, vstupní 
dveře do Dělnického domu z ul. Centrum za cenu 16 300 Kč bez DPH

 dveře dvoukřídlové – lítačky spojovací kuchyň s restauraci za cenu 
29 700 Kč bez DPH

 – dveře posuvné – spojovací kuchyň bar za cenu 16 800 Kč bez DPH
 Cena víceprácí celkem 62 800 Kč bez DPH
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na autorský do-

zor – interiér pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně dělnického domu 
na ul. Centrum v Horní Suché“ Ing. arch. Hany Liškutinové za cenu 
43 200 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa EKOFAS spol. s r.o., 
Tavičská 7/226, Ostrava – Vítkovice, IČ 603321661 na opravu pomníku 
padlých v 1. světové válce na hřbitově. Oprava bude provedená za cenu 
29 933 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi zho-
tovitelem FAST střechy, s. r. o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, za-
stoupená p. Milošem Štantejským, jednatelem společnosti a objednate-
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lem Obcí Horní. Předmětem smlouvy je „Oprava střechy betonové věže 
F – 4 a střechy přístavku k této věži v Průmyslové zóně František v Hor-
ní Suché“. Cena díla činí 377 758 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
7 000 Kč občanskému sdružení Jezdecký oddíl „Stáj Václav“ Horní Su-
chá, zastoupenému panem Václavem Drábikem.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání JUDr. Pavlu Prom-
nou a Ing. Jana Wdówku, správce Průmyslové zóny František v Horní 
Suché z důvodu projednání vymáhání dluhu p. Aleše Radvanovského, 
M. Pujmanové 22, Havířov – Šumbark za nájem a služby. Bylo konsta-
továno že:

 – nikdo neví, kde se v současně době p. Radvanovský nachází
 – bylo by vhodné oslovit soukromý exekutorský úřad (investice 

cca 10 000 Kč), který má účinnější prostředky než okresní soud. Roz-
hodnutí soudu je platné 10 let.

 – pohledávku nelze odepsat
– Rada obce rozhodla o využití služeb exekutorské kanceláře JUDr. Pavla 

Fučíková, Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava na vymožení pohledávky 
ve výši 110 385 Kč + náklady řízení po p. Aleši Radvanovském, nar. 14. 
4. 1975, bytem M. Pujmanové 22, Havířov – Šumbark.

III.1.13. Zasedání ZO dne 21. dubna 2011
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 – zprávu referentů investic o postupu větších investic obce
 – informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
 – informace z jednání finančního výboru
 – informace z jednání kontrolního výboru, zejména týkající se kontroly 

plnění usnesení ZO a RO
 – informace z jednání výboru pro životní prostředí
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje realizaci akcí Výboru pro 

životní prostředí
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011, 

kterým se zvyšuje celkový objem rozpočtu o 4 100 000 Kč
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje zásady pro poskytování ces-

tovních náhrad členům zastupitelstva
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnické-

ho podílu 253/49 na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13, 
2716/4, 3129, 3138/59; spoluvlastnického podílu 23/272 na pozemcích 
parc.č. 583, 1661/19, 1661/20, 661/23, 1661/26; spoluvlastnického po-
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dílu 253/4928 na pozemcích parc.č. 1715/2, 1715/3, 2703/20, 2703/21 
vše v k.ú.Horní Suchá od pana Vladislav Szoltyse,Soustředěná 1245/1A, 
735 35 Horní Suchá do majetku obce

Poznámka: Jedná se o koryto potoka Koutňák a část ulice Drážní.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnické-

ho podílu 1/10 na pozemku parc.č.2703/8 – orná půda v  k.ú. Horní 
Suchá od manželů Dušana a Haliny Petrákových, Zálesní 1330, 735 35 
Horní Suchá do majetku obce

Poznámka: Jedná se o ulici Zálesní.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje bezúplatný převod vlast-

nického práva k pozemku parc.č.177 v k.ú. Horní Suchá, který je v ma-
jetku obce, o ploše cca 104 m2 na ul. Hornosušská umístěného před 
pozemkem Jaroslava Kněžíka

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje vypořádání spoluvlastnic-
kého podílu pozemků parc.č.1932/3 a 1955/4, vše v k.ú. Horní Suchá 
od Pozemkového fondu ČR, za cenu stanovenou podle platného cenové-
ho předpisu ke dni převodu, převodem do majetku Obce Horní Suchá

Poznámka: Jedná se o parcely podél potoka Sušanka.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje vypořádání spoluvlastnické-

ho podílu pozemků parc.č.1715/2, 1715/3, 2703/20, 2703/21, vše v k.ú. 
Horní Suchá od Pozemkového fondu ČR, za cenu stanovenou podle plat-
ného cenového předpisu ke dni převodu, převodem do majetku Obce 
Horní Suchá

Poznámka: Jedná se o parcely podél potoka Koutňák.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje vypořádání spoluvlastnické-

ho podílu pozemků parc.č. 2799/6, 2799/7, 2821/7, 2821/9, 2821/11, 
vše v k.ú. Horní Suchá od Pozemkového fondu ČR, za cenu stanovenou 
podle platného cenového předpisu ke dni převodu, převodem do majet-
ku Obce Horní Suchá

Poznámka: jedná se o ulici Na Koutech.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje prodej pozemku parc.č.1292/2 

v k.ú. Horní Suchá o celkové výměře 203 m2 panu Romanu Vitošovi, 
Přímá 1285/6, 735 35 Horní Suchá za cenu 71 050 Kč + DPH

Poznámka: Jedná se o pozemky na ulici Červená.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup těchto částí pozemků 

do majetku obce:
 a) spoluvlastnický podíl 39/206 na pozemcích parc.č. 1913/7, 1913/8, 

1896/3, 1897/3, 1898/2, 1915/1, 1915/2 a 3138/10 vše v k.ú. Horní 
Suchá od paní Gocmanové Elišky, U Hřiště 1184/3, Prostřední Suchá, 
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735 64 Havířov 4 za cenu 5 511 Kč
 b) spoluvlastnický podíl 39/206 na pozemcích parc.č. 1913/7, 1913/8, 

1896/3, 1897/3, 1898/2, 1915/1, 1915/2 a 3138/10 vše v k.ú. Horní Su-
chá od Mgr. Grażyny Siwkové, Těrlická 307/65, Horní Suchá za cenu 
5 511 Kč

 c) spoluvlastnický podíl 15/103 na pozemcích parc.č.1913/7 a 1913/8 
v k.ú. Horní Suchá od Ing.Edvarda Poloka, Mlýnská 991/8, Horní Su-
chá za cenu 200 Kč

Poznámka: jedná se o pozemky tvořící koryto Podolkovického potoka a pás 
pozemků podél potoka Sušanka.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup části pozemků 

parc.č.13 – zastavěná plocha a 14 – zahrada, vše v  k.ú. Horní Suchá, 
oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č.1916-22/2011, 
schváleného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, pracoviš-
tě Havířov dne 7. 4. 2011, číslo 158/2011, označené jako pozemky č. 
13/2 – ostatní plocha, jiná plocha a č. 14/2 – zahrada, vše v k.ú. Horní 
Suchá za cenu 6 136 Kč od Lenky Hadynové do majetku obce

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové fi-
nanční odměny ve výši 2 500 Kč členům kontrolního výboru, kteří ne-
byli členy zastupitelstva obce, za práci v roce 2010: Ing. Marek Chlup 
a p. Karel Kraina

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje následující rozdělení gran-
tů pro rok 2011 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj 
kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společen-
ských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 
229 400 Kč:

 
organizace schváleno 

v Kč
Skupina matice školské při MŠ s polským jazykem vyučovacím 
v Horní Suché, o. s.

10 500

Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché, o. s. 15 000
Kroužek krojovaných horníků při Klubu hornických důchodců 
Dolu František, o.s.

4 500

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Horní Suchá, 
o. s.

3 000

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, zájmové sdruž. 3 000
Skupina matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím 
v Horní Suché, o. s.

9 700

PZKO v ČR, Místní skupina PZKO v Horní Suché, o. s. 80 000
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Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá, o. s. 10 200
Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá, o. s. 49 500
Ženský pěvecký soubor Šárka, o. s. 9 000
Vzpěračská škola Oty Zaremby, o. s. 10 000
FFT Horní Suchá (Futsálový tým) 5 000
Kynologický klub č. 021, Horní Suchá, o. s. 14 000
Český zahrádkářský svaz ZO č. 16 Horní Suchá, zájmová spol. org. 6 000
CELKEM 229 400

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 
255 000 Kč pro TJ Depos Horní Suchá, o. s. pro rok 2011 na úhradu 
provozních nákladů.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 
120 000 Kč pro Florbalový klub Horní Suchá, o. s. pro rok 2011 na úhra-
du provozních nákladů.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje účast obce Horní Suchá 
na dražebním jednání Exekutorského úřadu Litoměřice

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje následující spoluúčast obce 
občanům Horní Suché na výstavbě kanalizačních přípojek a napojení 
se na nově budovanou kanalizaci: Obec vybuduje veřejnou část přípoj-
ky a poskytne majiteli objektu materiál na zbylou (soukromou) část ka-
nalizační přípojky.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje prodej části pozemku 
z parc.č.1055/1- ostatní plocha, manipul. plocha v k.ú. Horní Suchá 
v Průmyslové zóně František nově označené jako pozemek.č.1055/161- 
zastavěná plocha v k.ú. Horní Suchá dle geometrického plánu č.1917-
23/2011, schváleného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
pracoviště Havířov dne 11. 4. 2011, číslo 161/2011 Jaroslavu Küblo-
vi – Stolařství MAXIM, Čelakovského 1594/2b, 736 01 Havířov-Město, 
IČ 73243485 za cenu 370 Kč/m2, t. j. 49 580 Kč + DPH.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zru-
šuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o místním poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje pořízení změny územního 
plánu Obce Horní Suchá

 – v  lokalitě č. 1 – na části pozemku parc.č. 1720/3 v katastrálním úze-
mí Horní Suchá 

Poznámka: Jedná se o ulici Volontérská za rodinným domem č.p. 440.
 – v lokalitě č. 2 – na části pozemku parc.č. 942/1 v katastrálním území 
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Horní Suchá 
Poznámka: Jedná se o ulici Rámová, jejímž předmětem je změna využití po-
zemků na návrhové plochy pro individuální bydlení.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové fi-

nanční odměny ve výši 2 500 Kč členům finančního výboru, kteří nebyli 
členy zastupitelstva obce, za práci v roce 2010: p. Alfred Lotter a Ing. Ka-
teřina Hekerová.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá trvá na splnění připomínek obce uve-
dených v jejím vyjádření k dokumentaci o posuzování vlivů na životní 
prostředí a námitek Obce Horní Suchá v rámci územního řízení pro 
stavbu KIC – Krajského integrovaného centra využívání komunálních 
odpadů v Moravskoslezském kraji. V této souvislosti pověřuje starostu 
prověřit možnosti obrátit se na renomovanou advokátní kancelář

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá ukládá předkladateli návrhů rozpočto-
vého opatření dokládat písemné zdůvodnění každého navýšení výdajů 
o více než 0,5 mil. Kč

III.1.14. Zasedání RO dne 28. dubna 2011
– Rada Obce Horní Suchá projednala požadavky obce Horní Suchá na Mo-

ravskoslezský kraj v souvislosti se zhoršením životního prostředí (kvali-
ty ovzduší) výstavbou a provozem spalovny v lokalitě Barbora (KIC):

 – realizace investičních akcí na silnicích v majetku Moravskoslezského 
kraje, které budou nejvíce zatěžovány – II/474 a II/475, tzn. minimál-
ně – 2 okružní křižovatky, 2 přechody pro chodce a autobusové zálivy

 – minimalizace hlukové zátěže na silnici II/474 (ul. Stonavská) např. 
výměnou oken v rodinných domech, případně instalací protihlukových 
stěn

 – spoluúčast na vybudování cyklostezky podél silnice II/475: centrum 
obce – areál TJ Depos

 – výsadby zeleně mezi spalovnou a obydlenou částí obce
 – spoluúčast na budování dětských hřišť a sportovišť
 – spoluúčast na financování ozdravných pobytů pro děti
 – spolufinancování vyvedení tepelného výkonu z kogeneračních jedno-

tek v průmyslové zóně František za účelem odstavení kotelen na fosilní 
paliva

 – cenu za svoz komunálního odpadu do spalovny stanovit dle skuteč-
ných nákladů

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce cestovní kan-
celáře Vítkovice Tours, která nabídla obci Horní Suchá ozdravné pobyty 
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pro děti na Istrii v Chorvatsku a projednala následující:
 – červen a září zůstávají neobsazeny, CK může poskytnout výrazné sle-

vy, délka pobytu cca 7 dní
 – ubytování v chatkách s kuchyňkou, nelze zajistit plnohodnotnou stra-

vu, nejlepší je pobyt dětí i s rodiči (lokalita Fažana)
 – pokud by se zajistily nějaké kuchařky, které zajistí celodenní stravu, 

bude jedna chatka zdarma na zajištění provizorní kuchyně
 – doprava pro 45 dětí cca 80 000 Kč
 – Rada obce konstatovala, že krátkodobé pobyty dětí v průběhu škol-

ního roku nijak neřeší situaci z hlediska zdravotního stavu a zejména 
nejsou žádoucí z důvodu už tak velkého množství volna a svátků v době 
vyučování. Pobyt dětí o prázdninách je zase poměrně nákladný. Ná-
vrh řešení – ozdravný pobyt dětí na delší dobu sice v období mimo se-
zónu v průběhu školního roku, ale v rámci školy v přírodě. Cestovní 
kancelář vypracuje konkrétní nabídku pro děti z 5.–7. tříd obou škol 
(cca 150 dětí) ve středisku, které by umožňovalo také výuku dětí.

– Rada Obce Horní Suchá schválila přijetí finančního daru:
 a) ve výši 30 000 Kč od společnosti SLEZSKÝ VÝZKUM s. r. o., Havlíčko-

vo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou 
Juliusem Vidou, jednatelem společnosti

 b) ve výši 30 000 Kč od společnosti SLD-REACONT, a. s., Havlíčkovo 
nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Juli-
usem Vidou, předsedou představenstva

 c) ve výši 30 000 Kč od společnosti REACONT, a. s., Havlíčkovo nábřeží 
38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing.Andre-
jem Harmečkem, předsedou představenstva a Janem Noščákem, Čle-
nem představenstva

 d) ve výši 30 000 Kč od společnosti SLEZSKA MECHATRONIKA a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za-
stoupenou Ing.Petrem Pavlasem, předsedou představenstva

 e) ve výši 30 000 Kč od společnosti ROBOTSYSTEM, s. r. o., Havlíčkovo 
nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, zastoupenou Ju-
liusem Vidou, jednatelem společnosti

 f) ve výši 30 000 Kč od společnosti MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., Havlíč-
kovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava,zastoupenou 
Juliusem Vidou, jednatelem společnosti

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 500 Kč PZKO v ČR, ul. Střelniční 28, 737 01 Český Těšín na pořádání 
Festiwalu PZKO v ČR.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa VAPES 
CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá na provedení staveb-
ních prací na stavbě „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. 
Centrum v Horní Suché“.

 Jedná se o tyto stavební práce:
 Vícepráce:
 – provedení vyrovnání omítek  sálu (vyrovnání nerovnosti stávajících 

zdí – sál a provedení do souladu se zdivem novým, rozdíl nerovností 
v místech až 10 cm) za cenu 79 998,08 Kč bez DPH

 Méněpráce:
 – nebude provedeno zdivo POROTHERM tl. 400 v rozsahu 424 m2

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 575917 zastoupe-
nou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a Ing. arch. Hanou Liškutí-
novou, 739 38 Soběšovice, Soběšovice 278, IČ 11564466 na provádě-
ní autorského dozoru architektonického řešení stavby „Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. Úplata 
za autorský dozor je 43 200 Kč bez DPH. Účast na kontrolních dnech.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí pro stav-
bu „Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím jazykem ul. Těrlická čp. 
407 v Horní Suché –  zateplení fasády“ spol. NBS Invest, a. s., U Sklení-
ků 1a/1395, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá.

 Jedná se o tyto práce:
 – hydroizolační nátěr pískovce-schodiště za cenu 4 328,30 Kč bez DPH
 – zábradlí venkovní za cenu 38 730,11 Kč bez DPH
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla, že obec občanům, pro které je zpra-

covaná projektová dokumentace kanalizačních přípojek k jejich nemo-
vitostem v katastrálním území Horní Suchá a které budou následně 
napojené na nově budované kanalizační sběrače v rámci stavby „Od-
kanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“, předá jed-
no paré této projektové dokumentace proti podpisu bezúplatně, včetně 
územního souhlasu anebo stavebního povolení.

– Rada Obce Horní Suchá projednala možnost rozšíření nájemní smlouvy 
na pronájem objektu Klub důchodců ul. Vnitřní 1367/5 dodatkem k této 
smlouvě. Konstatovala, že toto není možné z důvodu podstatné změny 
a zvětšení předmětu nájmu po jeho přestavbě. Rozhodla tedy o nutnosti 
uzavřít dohodu o ukončení stávajícího nájmu a zveřejnění nového zá-
měru pronájmu.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení nabídek pro ve-
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řejnou zakázku „Využití skipové důlní věže F4 bývalého dolu Franti-
šek – Horní Suchá“ hodnotící komisí. Tato komise pracovala ve složení: 
Ing. Jiří Vozňák, Ing. Simona Maléřová, Ing.Jan Bárta, Martin Miczka 
a určila následující pořadí dodavatelů pro výše uvedenou stavbu:

 1) TECHNOPROJEKT a. s. ,Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 Ostrava
 2) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava
 3) ARMING spol. s r. o., Ocelářská 6/338, 703 00 Ostrava
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí ob-

jednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti TECHNOPROJEKT a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 Ostrava, zastoupenou Ing. Martinem 
Zušťíkem, předsedou představenstva na zpracování projektové doku-
mentace „Využití skipové důlní věže F4 bývalého dolu František – Horní 
Suchá“ za cenu 450 600 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu části objektu o cel-
kové výměře 189,14 m2 v Horní Suché na ulici Centrum 231 na pozem-
ku parc.č.266 v k. ú. Horní Suchá za cenu 61 531 Kč + DPH/rok, dle 
smlouvy o smlouvě budoucí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Jarmilou Waloszkovou, 
Obecní 543, Albrechtice, IČ: 73014134.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a fa VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 
Horní Suchá, zastoupenou Ladislavem Čečotkou jednatelem společnos-
ti na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. kterým 
se zvyšuje cena díla o cenu víceprací tj. o 1 028 635,88 Kč bez a snižuje 
o cenu méně prací a to o 729 280 Kč bez DPH. Cena díla celkem se tedy 
tímto dodatkem navyšuje o 299 355,88 Kč bez DPH. Cena díla celkem je 
35 503 291,53 Kč bez DPH tj. 42 603 949,83 Kč vč DPH.

III.1.15. Zasedání RO dne 12. května 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi zhoto-

vitelem JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kun-
čice, zastoupená p. Miroslavem Jankem, jednatel společnosti a objed-
natelem Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je: „Oprava příjezdové 
komunikace v Průmyslové zóně František v Horní Suché“. Cena díla 
činí: 163 608 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila jako nejvýhodnější nabídku pro ve-
řejnou zakázku na dodávku a montáž osvětlení pro stavbu „Rozšíření 
sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ dle ar-



84

chitektonického návrhu nabídku firmy Ing. Viktor Konvičný, Staňkova 
230/20, 700 30 Ostrava-Výškovice. Cena díla je 1 097 163 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa Ing. Viktor Konvičný, Staňkova 230/20, 700 30 Os-
trava-Výškovce na dodávku a montáž osvětlení pro stavbu „Rozšíření 
sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ dle 
architektonického návrhu za cenu 1 097 163 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa IGEA s. r. o., 
Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, na zpracování studie pro zjištění výško-
vých poměrů v lokalitě Paseky v Horní Suché a následné možnosti vy-
projektování a provedení odkanalizování této lokality. Cena za dodání 
studie, která bude obsahovat geodetické zaměření lokality v rozsahu 
cca 8 ha, posudek o zapojitelnosti RD v lokalitě Paseky na stávající ka-
nalizaci bude 50 000 Kč bez DPH

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa Drozd a spol., 
Sokolská 81, 702 00 Ostrava na sanitární doplňky pro sociální zaří-
zení u kuchyně stavby „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu 
na ul. Centrum v Horní Suché“. Cena sanitárních doplňků je 10 630 Kč 
bez DPH. V ceně nejsou zahrnuté montážní práce, ty budou hrazeny 
podle skutečností.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí nadačního pří-
spěvku na realizaci projektu „Fedrování s folklórem“ ve výši 10 000 Kč 
uzavřenou mezi příjemcem Obcí Horní Suchá a poskytovatelem Nadací 
OKD, Prokešovo Náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava-Moravská Ostrava, 
zastoupenou předsedkyní správní rady Mgr.Petrou Mašínovou.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení nájmu objektu 
Klubu hornických důchodců dolu František, Vnitřní 1367 v obci Hor-
ní Suchá. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, nájem 
bude ukončen k 30. 6. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá neschválila cenovou nabídku na využití kme-
nů stromů za účelem provedení řezby s tématikou obce Horní Suchá 
podanou panem Janem Vitáskem, Nýdek 21.

 Jednalo se o:
 – dub (ulice Hornosušská) – řezba se provede nastojato do kmene, který 

zůstane v zemi. Předpokládaná cena cca 40 000 Kč.
 lípa (ulice Centrum) – pokud bude skácená. Je možno nabídnout jiný 

kmen, sice o něco nižší, zato většího průměru, což umožní přehlednější 
provedení řezby. Předpokládaná cena cca 50 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila jako nejvýhodnější nabídku pro ve-
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řejnou zakázku zadanou podle § 38 zákona 137/2006 o veřejných za-
kázkách ve zjednodušeném podlimitním zadání na provádění stavebně 
montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy objektu ZŠ česká ul. Těr-
lická 969, Horní Suchá – úspora energií“,nabídku fa PESTAV CZ s. r. o., 
Černá cesta 990/1, 735 35 Horní Suchá.Cena díla je 8 668 203,18 Kč bez 
DPH.

– Radě Obce Horní Suchá byl předložen návrh položkového rozpočtu a vý-
kazu výměr pro stavební práce úpravy zpevněných ploch u ZŠ s pol-
ským jazykem vyučovacím v rozsahu cca 600 m2. Rada Obce Horní 
Suchá rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro 
výše uvedenou stavbu. Předpokládaná cena této veřejné zakázky činí 
1 410 403,3 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání projektanta Ing. Petra 
Chlebika a zástupce VOKD Ostrava p. Konečného a p. Hrbáče a vyslech-
la informace týkající se stavby objektu v areálu TJ Depos. Rada Obce 
Horní Suchá rozhodla o realizaci navrhovaného řešení za předpoklá-
danou cenu 15 970 000 Kč bez DPH. Navýšení vůči původní ceně je cca 
1,6 mil. Kč bez DPH. Varianta, která by odstranila zjištěné nedostatky 
a zachovala původní zdi by byla dle materiálů předložených spol. VOKD 
Ostrava o cca 80 000 Kč dražší.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí ob-
jednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti TECHNOPROJEKT a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 Ostrava, zastoupenou Ing. Martinem 
Zušťíkem, předsedou představenstva, na zpracování projektové doku-
mentace „Využití skipové důlní věže F4 bývalého dolu František – Horní 
Suchá“ za cenu 549 400 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suché schválila dodatečné stavební práce ve výši 
182 624 Kč bez DPH pro stavbu „Bytový dům na ul. Stonavské, Horní 
Suchá“. Jedná se o zemní práce a práce na základových konstrukcích 
budov, které se staví ve stavební suti místo v rostlém terénu.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke koncesní smlouvě na spolu-
financování prodloužení trasy B rozvodu tepla v průmyslové zóně Fran-
tišek. Náklady na toto prodloužení jsou stanoveny na 3 676 917 Kč bez 
DPH. Společnost GASCONTROL, společnost s r. o. a obec Horní Suchá se 
na těchto nákladech budou podílet rovným dílem, a to 1 838 458,50 Kč. 
Jedná se o prodloužení již zrealizované východní větve horkovodu tak, 
aby mohly být napojeny tři obecní budovy: průmyslová hala ve které je 
v nájmu firma InnovaPlast s. r. o., budova bývalé hasičské zbrojnice, 
a budova bývalé správní budovy.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila provedení záměny jemnozrnné soklo-
vé mozaiky za střednězrnnou, pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ s pol-
ským vyučovacím jazykem ul. Těrlická čp. 407 v Horní Suché –  zatep-
lení fasády“. Rozdíl ceny změny je 78 738,32 Kč bez DPH

III.1.16. Zasedání RO dne 30. května 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Barbary Weise-

rové, organizační vedoucí souboru Suszanie, použití znaku obce Hor-
ní Suchá na přebal CD, které nahrál malý pěvecký soubor (pracující 
v rámci MS PZKO Horní Suchá) společně s cimbálovou kapelou Šmy-
kňa v dubnu 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila nabídku Barbary Weiserové, orga-
nizační vedoucí souboru, na odkoupení CD, které nahrál malý soubor 
(pracující v rámci MS PZKO Horní Suchá) společně s cimbálovou kape-
lou Šmykňa. CD budou vzhledem ke svému obsahu sloužit jako reklam-
ní předměty obce. Rada obce rozhodla o zakoupení 30 ks CD.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání poručíka Ing. Aleše 
Cyruse z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Karviné a projednala:

 a) záliv na ul. Těrlické – dle vyjádření Ing. Cyruse je autobusový záliv 
u křižovatky ulic ul. Těrlická, 6. srpna, Hornosušská technický možný

 b) zařízení „stále červená“ tzn. zmačknutí tlačítka chodcem, které roz-
svítí červenou na světelném signalizačním zařízení Ing. Cyrus nedopo-
ručuje

 c) doporučení – měření rychlosti u obou základních škol Policií ČR
 d) doporučení zúžení ul. Stonavské do dvou jízdních pruhů
 e) doporučení zklidnění dopravy na vjezdech do obce
 f) doporučení umístění značky 50 km – ul. Končinovka, Firlovka, Sto-

navská
 g) doporučení vytvořit obytnou zónu v lokalitě finské domky Podolkovi-

ce
 h) přechod pro chodce na ul. Dělnické – nesplňuje normu, lepší a prů-

chodnější řešení – místo pro přecházení. Toto vhodné místo pro přechá-
zení je třeba rozdělit přechodovým ostrůvkem. Stav je třeba posoudit 
na místě, zda při ostrůvku zůstanou dva pruhy v jednom směru

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši:
 a) 3 000 Kč panu Alexandru Baronovi, Vápenná 142, 790 64 Vápenná
 b) 3 000 Kč paní Soni Štěrbové, Polská 412, 793 76 Zlaté Hory
– Rada Obce Horní Suchá projednala situaci s nedostatkem kapacity ma-

teřské školy při Základní škole v Horní Suché a rozhodla o :
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 a) zveřejnění záměru vytvořit soukromé „mini mateřské školy“ s fi-
nanční podporou obce

 b) předložení zpracovaných variant navýšení kapacity MŠ zastupitel-
stvu obce.

– Rada Obce Horní Suchá na žádost Základní školy a mateřské školy, 
Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969/24, souhlasila 
s čerpáním částky 98 000 Kč z jejího investičního fondu pro pořízení 
zabezpečovacího zařízení školy.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Ing. Karola Siwka 
k projednání situace ve spol. Depos Horní Suchá, a. s.:

 – akcionář AWT Rekultivace, a. s. podal návrh na doplnění programu 
valné hromady společnosti a to změnu stanov. Tato změna by kromě 
dalších podrobností zrušila předkupní právo na akcie společnosti pro 
ostatní akcionáře, pokud by se je některý akcionář rozhodl prodat. Bylo 
rozhodnuto, že zástupce obce Horní Suchá na valné hromadě nebude 
hlasovat pro doplnění programu této valné hromady.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč Ob-
čanskému sdružení Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, 
Za Sušárnou 391, Mořkov, zastoupenému předsedou PhDr. Mgr. Vítěz-
slavem Černochem.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa IGEA s. r. o., 
Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, na zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod 
v obci Horní Suchá – III. etapa“, včetně geodetického doměření. Jedná 
se 7 lokalit. Cena projektových prací je 189 000 Kč bez DPH. Součástí 
předmětu plnění není projednání s vlastníky pozemku dotčených stav-
bou., pouze příprava podkladů pro uzavření smluv o souhlasu se stav-
bou. Příprava 1 ks smlouvy 150 Kč bez DPH, v případě sjednání smluv 
600 Kč za 1 ks smlouvy. Nutno připravit smlouvu o dílo a předložit radě 
obce ke schválení.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a spol. NBS Invest, a. s., U Skleníků 1a/1395, 
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, zastoupenou Ing. Jiřím Nutilem, 
předsedou představenstva pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ s polským 
vyučovacím jazykem ul. Těrlická čp. 407 v Horní Suché –  zateplení fa-
sády“, kterým se navyšuje cena díla o cenu a snižuje o cenu méně prací. 
Cena víceprácí je 83 066,82 Kč bez DPH, cena méně prací je 62 984 Kč 
bez DPH. Cena díla celkem je 4 901 192,18 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí upravenou nabídku cestovní 
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kanceláře VÍTKOVICE TOURS Ostrava týkající se ozdravných pobytů 
dětí v Chorvatsku. Cestovní kancelář předložila 2 varianty pobytů dětí 
v termínu od 10. 9. 2011:

 a) Fažana – max. 100 osob, cena 2 600 Kč/osobu, vlastní příprava stravy
 b) Bašla Voda – 6 500 Kč – kompletní služby
 Rada obce rozhodla o předložení této nabídky vedení obou základních 

škol k vyjádření.

III.1.17. Zasedání RO dne 13. června 2011
– Rada Obce Horní Suchá souhlasila se zřízením čtyř parkovacích míst 

na ul. Brigádnická a v této souvislosti i se stanovením místní úpravy 
provozu na zpevněné ploše parc.č. 1568 v k.ú. Horní Suchá.

Poznámka: Zastávka Českých drah.
– Radě Obce Horní Suchá byla předložena nabídka spol. VOKD a.s. Ost-

rava na přestavbu objektu TJ Depos Horní Suchá, o. s. dle aktualizova-
né projektové dokumentace (po specifikaci provedené oddílem kopané). 
Bylo konstatováno, že nabízená cena překračuje maximální stanovený 
limit viceprací, který umožňuje zákon o veřejných zakázkách. Nutno 
zjistit, z čeho se skládá cena 1,5 mil. Kč, jakožto cena za záměnu kon-
strukčního systému ocelové konstrukce za systém VELOX.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) vzala na vědomí Protokol o otevíraní obálek s nabídkami a vyhodno-

cením pořadí uchazečů o veřejnou zakázku „Ulice Důlní – vyspravení 
výtluků“. Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pracova-
la ve složení: p. Mária Sládečková, Ing. Jan Bárta, Ing. Jan Wdówka, 
Bc. Marek Chwistek. Hodnocení nabídek provedla komise podle jediné-
ho kriteria zadání veřejné zakázky, kterým byla výše nabídkové ceny 
včetně DPH.

 V tabulce jsou porovnány nabídkové ceny jednotlivých uchazečů:
Uchazeč Nabídková cena 

s DPH
Pořadí dle výše 
nabídkové ceny

TS Valašské Meziříčí s. r. o. 312 112 Kč 3.
JANKOSTAV s. r. o. 199 685 Kč 1.
NEHLSEN Třinec, s. r. o. 238 513,70 Kč 2.

 Návrh komise:
 Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek navrhuje zadavate-

li s ohledem na shora uvedené skutečnosti, aby v souladu s ustanovením 
§ 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvýhodnější nabídky na ve-
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řejnou zakázku „Ulice Důlní – vyspravení výtluků“, uzavřel smlouvu 
s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou a tím je:

 Uchazeč: JANKOSTAV s. r. o.
 Sídlo: Štěpaňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA – KUNČICE
 b) rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních prací pro stavbu „Uli-

ce Důlní – vyspravení výtluků“ bude společnost JANKOSTAV s. r. o., Ště-
paňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA – KUNČICE. Cena díla je 199 685 Kč 
včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa VAPES 
CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, na provedení staveb-
ních prací na stavbě „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. 
Centrum v Horní Suché“.

 Jedná se o tyto stavební a montážní práce:
 – změna rozvodu plynu pro místnost s kotly v 1PP. za cenu 19 303,90 Kč 

bez DPH
 – stavební úpravy bar nad restaurací (změna dle arch návrhu – sádro-

kartonové příčky, zdravotechnika) za cenu 7 498,79 Kč bez DPH
 čidlo EPS (nový vchod chodba u soc. zař. bar 1.PP) za cenu 6 336,40 Kč 

bez DPH
 – rozšíření systému EPS o 1ks OPT v kotelně
 – stavební úpravy sprchového koutu 2.NP za cenu 3 811,66 Kč bez DPH
 – zdravotechnika- bar přístavba, bar nad restauraci, úprava soc. zaří-

zení pro personál za cenu 13 532,45 Kč bez DPH
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí dopis Mgr. Anny Moroniové, 

Těrlická 3/264, Horní Suchá týkající se stížnosti na postupující práce 
rekonstrukce Dělnického domu na ul. Těrlické v Horní Suché a poskyt-
nutí náhrady za způsobené škody. Rada obce rozhodla, že pro stanove-
ní dalšího postupu je nutné nejprve graficky zaměřit hranici pozemku 
mezi Obcí Horní Suchá a pozemku manželů Moroniových, včetně sku-
tečného stavu oplocení a přístavby Dělnického domu.

– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o podání odvolání proti Rozhodnu-
tí souboru staveb a změn staveb „Krajské integrované centrum využí-
vání odpadů v Moravskoslezském kraji“, vydaném stavebním úřadem 
Magistrátu města Karviné.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru, který projednal kromě jiného pronájmy prostor v majetku obce 
preferovaným organizacím. Doporučila zastupitelstvu obce projednat 
následující:
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 a) v případě pronájmu budovy hasičské zbrojnice
 – sjednotit podmínky pronájmů třetím osobám na 200 Kč/den + ener-

gie
 – soukromé akce členů SDH 100 Kč/den + energie
 – obec Horní Suchá a jí zřízené příspěvkové organizace 0 Kč
 – krátkodobé akce do 3 hodin 20 Kč/hod. + energie
 Případně zvážit sladění pronájmu s budovou KHD. Tento způsob proná-

jmu jako jediný totiž:
 1) motivuje nájemce k šetrnému nakládání s energiemi
 2) nezvyšuje administrativní zátěž a finanční náklady s ní spojené
 a) budovu KHD řešit v navrhované podobě (minimální nájemné, ener-

gie si hradí nájemce, který má souhlas obce s podnájmem třetím oso-
bám)

 b) u budovy TJ:
 – technické oddělení přízemí a 1. patra je velice vhodné, lze takto samo-

statně využívat obě podlaží
 Dále rada obce rozhodla o nutnosti zjištění následujících ekonomických 

ukazatelů
 1) ceny energií u budovy SDH
 2) výši odpisů uvedených tří budov

III.1.18. Zasedání ZO dne 16. června 2011
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 – zprávu referentů investic o postupu větších investic obce
 – informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
 – informace z jednání Kontrolního výboru, zejména týkající se kontroly 

plnění usnesení ZO a RO
 – informace z jednání Výboru pro životní prostředí
 – informace z jednání Finančního výboru
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011, 

kterým se zvyšuje celkový objem rozpočtu o 14 870 000 Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá projednalo závěrečný účet Obce Horní 

Suchá za rok 2010 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo závěrečný účet Svazku měst 
a obcí okresu Karviná za rok 2010.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá projednalo a schválilo vznik člen-
ství obce Těrlicko ve Svazku měst a obcí okresu Karviná s účinnosti 
od 1. 8. 2011.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnic-
kého podílu 1/8 na pozemku parc. č. 3138/68 – vodní plocha v  k.ú. 
Horní Suchá od Marie Knápkové, Nováčkova 722/15, 700 30 Ostrava-
-Výškovice tvořícího koryto potoka Sušanka. do majetku obce (Těšiňok).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnické-
ho podílu 1/10 na pozemku parc.č. 2703/8 v k.ú.Horní Suchá do Jana 
Škorupy, Zálesní 10/1305, 735 35 Horní Suchá do majetku obce (ul. Zá-
lesní).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnické-
ho podílu 1/20 na pozemku parc.č.541/5 v k.ú. Horní Suchá od paní 
Anny Loderové, U Zastávky 1196/7, 735 35 Horní Suchá do majetku 
obce (ul. U Zastávky).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru části pozemků 
parc.č.11-zastavěná plocha a 12 – zahrada, vše v  k.ú.Horní Suchá, od-
dělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č.1931-35/2011, 
schváleného katastrálním úřadem, pracoviště Havířov dne 27.5.2011, 
číslo 262/2011 označené jako pozemky parc.č.11/2 – ostatní plocha,jiná 
plocha a 12/2 – zahrada, vše v k.ú.Horní Suchá od Římskokatolické 
farnosti Horní Suchá, Školní 450/2, 735 35 Horní Suchá do majetku 
obce.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup pozemku parc.č.2856/2- 
ostatní plocha v  k.ú. Horní Suchá za cenu 6 030 Kč od Ladislava a Blan-
ky Bartoníkových, Národní třída 962/27, 736 01 Havířov-Město do ma-
jetku obce (ul. Havířská).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup pozemku 
parc.č.2966/6 – orná půda v  k.ú.Horní Suchá za cenu 540 Kč od Evže-
nie Kloudové, 6.srpna 1133/19, 735 35 Horní Suchá do majetku obce 
(ul. Havířská).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup části pozemku parc.č. 
2850/2 – orná půda v  k.ú.Horní Suchá za cenu 90 Kč/m2, oddělenou 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 1933-41/2011, schvá-
leného katastrálním úřadem, pracoviště Havířov pod číslem 314/2011 
označenou jako pozemek parc.č. 2850/7 – orná půda v k.ú.Horní Suchá 
od manželů Vlastimila a Šárky Petrželových, Havířská 1393/3, 735 35 
Horní Suchá do majetku obce (ul. Havířská).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup části pozemku parc.č. 
2851/1 – zahrada v k. ú. Horní Suchá za cenu 90 Kč za m2, oddělenou 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 1933-41/2011, schvá-
leného katastrálním úřadem, pracoviště Havířov pod číslem 314/2011 
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označenou jako pozemek parc.č. 2851/11 – zahrada od manželů Lumí-
ra a Aleny Slováčkových, Havířov do majetku obce (ul. Havířská).

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo části odkup pozemku 
parc.č.1853 v k.ú. Horní Suchá o výměře cca 200 m2 od Pozemkové-
ho fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do majetku obce 
za cenu v místě a čase obvyklou.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup pozemků 
parc.č.3128/4,3128/5 a 3130/2 v k.ú. Horní Suchá o celkové výměře 
44 m2 od Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové do ma-
jetku obce za cenu v místě a čase obvyklou.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
 a) zrušilo usnesení č. 11 ze dne 21. 4. 2011 (schválení prodeje pozemku 

parc.č.1292/2 v k.ú.Horní Suchá (ul.Červená) o celkové výměře 203 m2 
panu Romanu Vitošovi, Přímá 1285/6, 735 35 Horní Suchá za cenu 
71 050 Kč + DPH)

 b) schválilo prodej pozemku parc.č.1292/2 v k.ú.Horní Suchá (ul.Čer-
vená) o celkové výměře 203 m2 panu Romanu Vitošovi, Přímá 1285/6, 
735 35 Horní Suchá za cenu 71 050 Kč

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo zrušení věcného břemene 
užívání nebytových prostor stavby občanské vybavenosti čp.1326 v Hor-
ní Suché (kulturní dům), tak jak je popsáno v čl.VII. Kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 23. 9. 2003 uzavřené mezi 
prodávající a oprávněnou z věcného břemene Obcí Horní Suchá, Spor-
tovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou starostou obce Ing.Janem 
Lipnerem a kupující a povinnou z věcného břemene REACONT Trade, 
s. r. o.,Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostra-
va, zastoupenou Juliusem Vidou, jednatelem společnosti. Zároveň pově-
řilo starostu obce jednáním o výši náhrady za zrušení tohoto věcného 
břemene.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo změnu Územního plánu 
obce Horní Suchá v souladu s ust. § 6 odst. 5. písm. a) a ust. § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 b) v  lokalitě č. 1 – na pozemku parc.č. 1815 v katastrálním území Hor-
ní Suchá (ul. Grabovščok), jejímž předmětem je změna využití pozemků 
na návrhové plochy pro individuální bydlení,

 c) v lokalitě č. 2 – na pozemku parc.č. 3041/30 v katastrálním území 
Horní Suchá (ul. Přímá), jejímž předmětem je změna využití pozemků 
na návrhové plochy pro individuální bydlení.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo pokyny pro zpracování ná-
vrhu Změny č. 1 územního plánu obce Horní Suchá v souladu s ust. § 
6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 – úpravou textové části vypustit ze závazné části územního plánu obce 
Horní Suchá – regulativy územního rozvoje, možnost výstavby rodin-
ných domů na vymezených plochách zahrad.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového 
Územního plánu obce Horní Suché.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozšíření kapacity mateřské 
školy při Základní škole a mateřské škole, Horní Suchá, příspěvková 
organizace, Těrlická 969, Horní Suchá, okres Karviná a uložilo obec-
nímu úřadu vypracovat ekonomické a časové srovnání následujících 
dvou variant:

 – využití objektu č.p. 227 na ul. Sportovní „červená škola“
 – modulární systém (kontejnerové moduly, ze kterých lze rychle sestavit 

praktické obytné i sanitární prostory)
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Dohodu o náhradě škody způ-

sobené na parc. č. 1722, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 
3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 575917 a nájemcem p. Šályovou Žofii, 
Stonavská 15/421, 735 35 Horní Suchá. Škoda byla způsobená stavbou 
„Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“ kdy tato 
vznikla na pozemku osetém ozimou pšenicí o výměře 2 525 m2 ve výši 
25 000 Kč.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo bezúplatný převod:
 a) části pozemku parc.č.3150, a to nově vzniklé parcely č.3150/3 o vý-

měře 2 153 m2, č. 3150/2 o výměře 38 m2 a 3150/4 o výměře 897 m2 vše 
v k.ú. Horní Suchá označené takto geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemků č.1806-94/2009, schváleným katastrálním úřadem, pracoviš-
tě Havířov dne 6.1.2010 pod číslem 3/2010 na ul.Těrlická do majetku 
obce od Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastou-
peného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava

 b) části pozemku parc.č.575/11, a to nově vzniklé parcely č. 575/15 
o výměře 1 069 m2, 575/16 o výměře 215 m2, 575/18 o výměře 328 m2 

a 575/20 o výměře 806 m2, č.575/17 o výměře 512 m2 a 575/19 o výmě-
ře 76 m2, vše v k.ú.Horní Suchá označené takto geometrickým plánem 
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pro rozdělení pozemků č.1806-75/2009,schváleným katastrálním úřa-
dem, pracoviště Havířov dne 6. 1. 2010 pod číslem 2/2010 na ul Těrlic-
ká do majetku obce od Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 
Ostrava, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Mo-
ravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo neinvestiční dotaci ve výši 
255 000 Kč pro TJ Depos Horní Suchá pro rok 2011 účelově určenou 
na tuzemské cestovné, soustředění, pronájem sportovního zařízení 
a úhradu rozhodčích.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo neinvestiční dotaci ve výši 
120 000 Kč pro Florbalový klub Horní Suchá pro rok 2011 účelově urče-
nou na

 d) mezinárodní turnaj mládeže Prague Games – na ubytování a stravu
 e) Florbalový kemp – ubytování, strava, doprava, pronájem sportovišť, 

materiál.

III.1.19. Mimořádné zasedání RO dne 20. června 2011
– Rada Obce Horní Suchá projednala usnesení zastupitelstva obce ze dne 

16. 6. 2011:
 a) bod č. 1 – dle zprávy kontrolního výboru ze dne 18. 5. 2011 a 16. 6. 2011 

vyhotovené na základě kontroly plnění usnesení rady a zastupitelstva 
obce rada obce zrušila své usnesení č. 492 ze dne 16. 9. 2010 (dodatek 
ke smlouvě s SWP Trading, a. s.). Nesplněno zůstává jen usnesení č. 74 
a, c (pronájmy obecních budov třetím subjektům), tento problém však 
zastupitelstvo zadalo k řešení finančnímu výboru)

 b) bod 4, 5 – obě usnesení nutno zaslat na Svaz měst a obcí okresu Kar-
viná (závěrečný účet a členství obce Těrlicko ve SMOOK)

 c) bod 6 – 10 dary pozemků do majetku obce (potok Sušanka, ul. Záles-
ní, U Zastávky, spojka Těrlická – Sportovní)

 d) bod 10 – 15 odkupy pozemků do majetku obce (4x ul. Havířská, ul. 
Náhradní a Na Koutech)

 e) bod 16 – nutno opravit kupní smlouvu uzavřenou s p. Vito-
šem – ke smlouvené ceně se nebude přičítat DPH

 f) bod 17 – rada obce rozhodla o zajištění znaleckého posudku výše ná-
hrady za zrušení věcného břemene užívání Kulturního domu (objekt 
čp. 1326 na ul. Parková) obcí Horní Suchá (Ing. Benda)

 g) bod 18 – neschválení pořízení změny územního plánu požadované 
občany ve dvou lokalitách. V tomto smyslu nutno odpovědět žadatelům

 h) bod 19 – schválení pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 územ-
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ního plánu- neprodleně poslat na Magistrát města Havířova, odbor 
územního rozvoje

 i) bod 20 – rozhodnutí o pořízení nového územního plánu obce Horní 
Suchá –  neprodleně poslat na Magistrát města Havířova, odbor územ-
ního rozvoje

 j) bod 21 – varianty rozšíření kapacity MŠ – nutno rozpracovat tyto 
2 varianty takto:

 a) využití objektu č.p. 227 na ul. Sportovní „červená škola“ – nutno 
dodat přesný rozpočet (dle projektové dokumentace přestavby na obec-
ní úřad) + hracích prvků – přesné rozdělení nákladů na ty, které jsou 
totožné s přestavbou na obecní úřad a specifické, které si vynutí pře-
stavba na MŠ

 b) modulární systém – nutno zajistit
 – další výrobce (kromě toho, jenž zaslal propagační materiály předlo-

žené ZO) a jejich cenové nabídky
 – reference od uživatelů tohoto způsobu rozšíření MŠ
 – konkrétní umístění (napojení sítí…) na pozemku v areálu stávající 

MŠ
 – náklady na případný odkup pozemku od Moravskoslezského kraje
 k) bod 22 – dohoda o náhradě škody způsobené stavbou kanaliza-

ce – předložit k podpisu
 l) bod 23 – převod pozemků pod chodníky od MSK – zaslat odpověď 

Moravskoslezskému kraji
 m) bod 24 – dotace TJ Depos a Florbalový klub Horní Suchá – vypraco-

vat smlouvy o poskytnutí dotace a předložit k podpisu
– Rada Obce Horní Suchá projednala průběh stavby rekonstrukce 

ul. Centrum a ul. Sportovní a konstatovala, že umístění lávky přes po-
tok Sušanka je díky vyjádření Povodí Odry nelogické (schodiště, zásah 
do zpevněné plochy areálu požární zbrojnice…). Vzhledem k tomu, že 
obec Horní Suchá má v plánu pokračovat s výstavbou cyklostezky podél 
potoka Sušanka pod mostem (křížení se silnicí II/474 – ul. Těrlická dále 
k areálu TJ Depos) rozhodla rada obce o předložení návrhu převzetí této 
části potoka Sušanka do své správy zastupitelstvu obce. (Důvod – poža-
davky Povodí Odry, které musely být zohledněny při stavbách obce Hor-
ní Suchá již dosahují hodnoty několika mil. Kč. Podnik Povodí Odry 
však do údržby drobného vodního toku Sušanka neinvestoval nic).

– Rada Obce Horní Suchá:
 c) vzala na vědomí doručení žádosti o pronájem objektu č.p.1367, Vnitř-

ní 5a v Horní Suché o celkové výměře 221 m2 na pozemku parc.č. 180/2 
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zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 180/1
 d) schválila smlouvu o nájmu objektu č.p.1367, Vnitřní 5a v Horní Su-

ché o celkové výměře 221 m2 na pozemku parc.č. 180/2 zastavěná plo-
cha a části pozemku parc.č. 180/1 dle grafické přílohy v k.ú. Horní 
Suchá s Klubem hornických důchodců Dolu František v Horní Suché 
za cenu 8 200 Kč/rok bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky „Dělnický dům na ul. Centrum v Horní Suché – barové sesta-
vy“:

 a) zadávací dokumentaci
 – výzvu k podání nabídek
 – zadávací podmínky
 – obchodní podmínky,smlouvu o dílo
 Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
 b) seznam firem k podání výzvy pro veřejnou zakázku:
   AMBRA – Group, s. r. o.,Sviadnov
   KASCH – interiér s. r. o. ,Ostrava-Polanka nad Odrou
   FORM, spol. s r. o., Kozmice
   INTERDEKOR HP s. r. o.,Horní Těrlicko
   KOVONAX spol. s r.o.,Bystřice pod Hostýnem

III.1.20. Zasedání RO dne 28. června 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi zho-

tovitelem JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-
-Kunčice, zastoupená p. Miroslavem Jankem, jednatel společnosti a ob-
jednatelem Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je stavba: „Ulice 
Důlní – vyspravení výtluků“. Cena díla činí 199 685 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor – míst-
nosti č. 215 umístěné v II. NP západního křídla objektu č. p. 1370/5 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché společnosti MaDeX, s. r. o., 
Dětmarovice 109, 735 71 DĚTMAROVICE, za cenu ročního nájemného 
540 Kč/m2 + DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč panu Vladislavu Szoltysovi, Soustředěná 1245/1A, 735 35 Hor-
ní Suchá .

– Rada Obce Horní Suchá souhlasila s vedením objížďky v katastru 
obce Horní Suchá po silnici II/474 ul. Těrlická ve dnech 27. 8. 2011–
28. 08. 2011 z důvodu konání Mezinárodního závodu silničních moto-
cyklů na Těrlickém okruhu u Havířova „O Havířovský Zlatý kahanec“. 
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Toto stanovisko se vydává pro občanské sdružení PROSPORT – CZ Ob-
čanské sdružení, Na Polanech 32a/236, 736 01 Havířov-Životice, jako 
souhlas obce. 

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní ško-
ly a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymu-
se a projednala následující:

 a) Problémy a informace školy:
 – proběhlo otvírání obálek na stavbu zpevněných ploch – byla vybrána 

fa HORNSTAV
 – velmi dobré studijní výsledky žáků
 – nákup nových lavic
 – sportovní škola – Kuks
 – 2 dětí má odklad v mateřské školce
 – v letech 2011–2012 bude ve škole cca 70 dětí
 – otázka pamětní tabule (dvojjazyčně ?) v bývalé „červené“ základní 

škole
 b) Úkoly stálé:
 – měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákla-

dů – tabulka přiložena, je provedeno doplnění původní tabulky energií, 
nové byly dodány až těsně před radou a ekonomka je teprve doplňuje, 
úkol stálý trvá

 – předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený rok – bu-
dou předloženy výsledky hospodaření vždy po ukončení kalendářního 
roku, úkol stálý trvá.

 – písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – úkol stálý trvá, plní 
se průběžně požadavky jsou zasílány mailem p. Sládečkové viz zpráva 
ředitele školy

 – pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky RO 
ke schválení- za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné realizovány – úkol stálý 
trvá

 – materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu- materiály předloženy 22. 6. 2011 – úkol stálý trvá

 – řešení úbytu žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v mé-
diích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce 
s obcí, koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, 
využívání nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, 
kvalitu a finanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o stu-
dium na škole- viz zpráva ředitele – plní se – úkol stálý trvá
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 – odečty spotřeby plynu provádět ve stejném termínu (dodavatel tepla 
a plynárny), tak aby hodnoty spotřeby plynu a dodávek tepla byly srov-
natelné. Ředitel školy zajistil provádění odečtů současně s dodavatelský-
mi firmami – úkol plněn i po změně dodavatele od 1. 3. 2011 (DALKIA 
ČR) a trvá

 c) Úkoly z minulých rad:
 1) Dle usnesení rady obce č.140 ze dne 19. 3. 2009:
 – zaplocení severní strany hřiště dle PD, zaplocení západní strany 

provizorně. Bylo konstatováno, že žádost o dotaci na školní hřiště 
(ROP MSK) byla definitivně zamítnuta, takže je nutno realizovat dle 
původního rozhodnutí. Ředitel školy dohodne s příslušnými referenty 
další postup – ředitel školy zajistil výsadbu keřů v 10/2010 – úkol spl-
něn částečně a pokračuje, oplocení severní strany nebylo realizováno, 
zpevněné plochy za školou po opravě sítí se naceňují zatím bez plotů, 
budou dodány sítě za branky dle RO 17. 3. 2011. VŘ na zpevněné plo-
chy a sítě, bude 28.6. otevírání obálek.

 2) Dle usnesení rady obce č. 171 ze dne 31. 3. 2011:
 – sjednotit tabulky energií obou škol, byly dodány panem Pilchem te-

prve v minulém týdnu a ekonomka je doplňuje
 – nabídnout umístění v MŠ přihlášeným dětem do české MŠ, viz zprá-

va ředitele
 – ředitel školy se domluví s p. Kalinou na prohlídce prostor pro kotel 

a tech. zařízení pro uskladnění štěpky. Schůzka zatím neproběhla ni-
kdo ses ředitelem nekontaktoval.

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny 
za 2. čtvrtletí 2011 ve výplatním termínu za červen 2011 řediteli Základ-
ní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, 
příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdanu Pry-
musovi ve výši 12 000 Kč.

 Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní 
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlic-
ká 967, Horní Suchá Mgr. Ilonu Chalupovou a projednala následující:

 a) Problémy a informace školy:
 – ředitelka školy vyhlásila z důvodu provádění oprav školy volné dny 

v termínu 29. 6. a 30. 6. 2011 pro základní školu a školní družinu
 – větší spokojenost s fa DALKIA
 – ředitelka požaduje svou přítomnost při každé budoucí PD v ZŠ
 – byl nainstalován alarm na budově školy, upozornění o narušení je 

zasíláno na mobilní telefony
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 – plnění UR č. 518, byla provedena částečná oprava, usnesení ze dne 13. 
6. 2011 ?

 – vše ohledně zateplení střechy řeší Ing. Zahradníček
 – PD na regulace (ventily)
 – výměna vstupních dveří do školy (návrh Ing. arch. Starý)
 – staveniště předané fa PESTAV 20. 6. 2011
 – zateplení, odvodnění, okna, vchod, výměna ventilů
 – další požadavek na vnitřní žaluzie
 – klimatizace
 – termohlavice – PD p. Richter do rady
 – stravné v MŠ se ruší k 31. 8. 2011
 – jídlonosiče ? jak jsou uvedené ?
 – vysvětlení od ředitelky do Informátoru – proč nemohou na dětské hřiš-

tě u školy
 – ozdravné pobyty v Chorvatsku – nabídka cest. kanceláře předložena 

oběma ředitelům
   a) za odměnu by to šlo
   b) jediná možnost v příštím roce
   c) příspěvek se SFŽP
   d) příspěvek ze zdravotních pojišťoven
 b) Úkoly stálé:
 – měsíční sledování spotřeby energií, odečty provádět ke stejnému datu 

jako dodavatel energií a předkládat ekonomické vyhodnocení nákla-
dů – tabulka doložena v nových úpravách – spotřeba energie v mateř-
ské školce zatím není doplněná o zlomové body (data zateplení, výměny 
oken…), upřesnit tabulku na MŠ za rok 2006 – tabulka doplněna čás-
tečně – chybí součty nákladů za roky a ostatní náklady- doplnit a vy-
hodnotit přínos zateplení a výměny oken na spotřebu tepla – tabulky 
budou jednotné pro obě školy dle návrhu Ing. Adamiece a Ing. Pilcha, 
tak aby byly čitelné a stejné  – úkol plněn částečně a trvá

 – předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní 
rok – výsledky nepožadovány

 – písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – reklamační závady 
jsou zasílána mailem – úkol plněn a trvá

 – pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky radě obce 
ke schválení – za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné zakázky nad 100 tis. Kč

 – materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu – cca týden před zasedáním rady obce – materiály částečně před-
ložana 23. 6. 2011 – plní se částečně a úkol trvá
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 – provedení seriozního výběru alternativ vytápění, pro účely budoucí 
aplikace: – hospodárné nakládání s energiemi, zasazování se o snižo-
vání jejich spotřeby a v případě ukončení životnosti stávajících kotlů 
prověřit jejich možné nahrazení obnovitelnými zdroji – úkol trvá

 – provádět odečty spotřeby plynu v m3 v jednotném termínu s dodavate-
lem tepla a dodavatelem plynu tak, aby hodnoty spotřeby plynu a účto-
vaného tepla byly srovnatelné – úkol trvá

 – sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení – požaduje se vy-
číslení efektu stavebních úprav (zateplení + výměna oken) ve spotřebě 
tepla.Zpráva ředitele školy k tomuto úkolu nebyla předložena.

 c) Úkoly z minulých rad:
 1) Plnění úkolů dle usnesení č.321 ze dne 24. 6. 2010:
 – úprava bytu na 2+1 bude pořízena z rozpočtu obce. Byt je opraven 

a změněna vnitřní dispozice z 3+1 na 2+1, bylo vydáno rozhodnutí 
o změně. Úkol splněn

 Z: Martiníková
 2) Plnění úkolů dle usnesení č.518 ze dne 30. 9. 2010:
  – problémy týkající se stavebně – technického stavu budovy byly kon-

kretizovány a dne 1. 10. 2010 shledány tyto:
 – ve špatném stavu zejména bonnský šindel na svislých severních stě-

nách střechy, při pokládání krytiny nebyla odstraněna podkladní fólie
 – izolace stropu nástavby minerální vlnou nekvalitně provedena, meze-

rami prosvítají ocelové nosníky, jednotlivé bloky izolace se nepřekrývají. 
V podkroví je dle sdělení zaměstnanců školy v zimě pokojová teplota(!). 
Dále nutno „zpochůznit“ podlahu podkroví, aby bylo možno provádět 
kontrolu zatékání střechy

 – chybějící izolace přesahů nástavby – nutno odkrýt parapety a srovnat 
jeden opravený s ostatními

 – špatné řešení dešťových svodů na spojovacím krčku mezi jídelnou 
a školou

 – trubky ústředního topení vedoucí v podkroví nejsou dostatečně izolo-
vány, celé řešení vedení topení v nevytápěné části není šťastné, nutno 
zvážit přemístění rozvodů ÚT z půdních prostor ke stropu posledního 
NP.

 Plnění: vše posoudil projektant Ing. Ilík, který střešní nástavbu původ-
ně projektoval a navrhl způsob odstranění závad takto:

 – odkrytí střechy
 – přidá se izolace a přerovná stávající izolace
 Předběžný termín realizace je léto 2011, bude prováděno dodavatelsky 
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prostřednictvím referátu investic obce odstranění závad na ZŠ (stře-
cha), Ing. Ilík (projektant) byl na prohlídce až 24. 11. 2010, u prohlídky 
nebylo přítomno vedení školy. Termín pro dokončení projektu je květen 
2011. Jedná se o špatně provedenou práci firmou nikoliv vadu projektu, 
oprava bude o prázdninách

 – zvážit opravu celé střechy a ne jenom 4 třídy
 – udělat vhodnou termovizi, stará termovize bude předána Ing. Ada-

miecovi, který zajistí novou – byla vyhodnocena termovize, kterou zaji-
stil Ing. Adamiec. Termosnímky ukazují, že střecha je špatně odizolova-
ná jen v některých místech, opravovat střechu v souladu s termosnímky 

 – v rozpočtu je jen malá částka (opravy), tato rekonstrukce bude uhra-
zena v rozpočtu celkového zateplení ZŠ. Budou to ale provádět dvě fir-
my, nebudeme už upravovat stávající rozpočet na zateplení školy (mož-
né problémy s dotací). Nutno zpracovat řešení všech závad zjištěných 
1. 10. 2010 a předložit radě obce, dochází další topnou sezónu k tepel-
ných ztrátám – úkol nesplněn a pokračuje

 Úkoly p. Martiníková:
 Stálé:
 – materiály do RO, které se týkají plnění úkolů zpracovávat přehledně 

tak, aby bylo zřejmé, jak tyto škola plní. Předložit zpracované s předsti-
hem 4–5 dnů před termínem projednávání v příslušné radě. Materiály 
byly školou dodány 22. 6. 2011 až 27. 6. 2011, předložené zpracování je 
dle zápisu usnesení z 23. 12. 2010  – úkol plněn a trvá

 Plnění úkolů dle usnesení č.518 ze dne 30.9.2010:
 – dotace na zateplení pláště budovy: žádost byla podána k 30. 4. 2010 

a akceptována, k 10. 6. 2010 byl vydán registrační list. Vyřizuje fir-
ma Allowance, s. r. o. na OÚ p. Sládečková, Pastvová, je potřeba do-
ložit další podklady – S ohledem na podmínky dotačního titulu a spl-
nění podmínek zákona o zadávání zakázek (aby nedošlo k účelovému 
rozdělování zakázek a obcházení zákona) se musel zadat projekt také 
na rekonstrukci kotelny, aby došlo k větší  úspoře energií. Projekt je 
dokončen a předpoklad zahájení prací je v 5/2011 – nutno monitorovat 
další postup při vyřizování dotace a případné stavby a o tomto bezod-
kladně informovat vedení základní školy –p. Richter dokončil projekt 
na kotelnu, kde nebude provedena GO ÚT, ale na stávající radiátory 
budou dodány nové termohlavice, předpokládané zahájení výběrového 
řízení je v 4/2011, termín je dán smlouvou o dotaci. Projekt regulace 
ÚT zatím není dokončen, termín je 5/2011. Dle smlouvy o dotaci a sdě-
lení p. Sládečkové musí být vyhlášena Veřejná zakázka na zateplení 
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do 15. 4. 2011. Práce na základě výběrového řízení bude provádět firma 
PESTAV s. r. o., Horní Suchá – úkol plněn a pokračuje

 – požadavek starosty na předložení průměrných platů pedagogických 
a nepedagogických pracovníků pro vyhodnocení dopadu změn plato-
vých tarifů k 1. 1. 2011. Ekonomka školy doložila v příloze průměrné 
platy za rok 2010 a 2011. Z tabulky je patrný pokles průměrných platů, 
který však je rovněž ovlivněn prémiemi, které za rok 2011 ještě nebyly 
vyplaceny – nic neříkající nutné srovnání tarifních mezd viz PZŠ.

 3) Plnění úkolů dle usnesení č.168 ze dne 31. 3. 2011:
 – pro snížení spotřeby elektřiny zvážit snížení energií úspornými spo-

třebiči např. úsporné zářivky místo výbojek a nakoupenou zásobu žá-
rovek vhodně využít

 – vyřešit problém s vytápěním celé školy kvůli provozu ZUŠ, netopit ce-
lou ZŠ žáky, dát do jednoho patra, zvážit dotápění přímotopy, předložit 
návrh řešení do zahájení příští topné sezóny

 – navrhnout vhodný termín ke zrušení příspěvku pro úhradu výjim-
ky z placení stravného u předškolních dětí v posledním roce docházky 
do MŠ – Doporučuji zrušit příspěvek buď k 31. 8. 2011 (ukončení škol-
ního roku) nebo k 31. 12. 2011 (ukončení rozpočtového- účetního roku).

 Z: Chalupová, Martiníková
 T: červen 2011
 – ředitelka školy zajistí brzkou schůzku s KHS k dalšímu řešení kapacity 

MŠ, schůzka proběhla byly předloženy varianty možného řešení – úkol 
plněn

 – nutno ekonomicky vyhodnotit všechny varianty rozšíření MŠ o dal-
ší oddělení, včetně limitů počtu přijatých dětí v jednotlivých varian-
tách. Nutno zajistit vyjádření stavebního úřadu k jednotlivým varian-
tám – úkol plněn

 Z: Chalupová, Martiníková
 T: duben 2011
 d) Úkoly nové:
 – do další schůzky připravit datum kdy byla škol zateplena, kdy se mě-

nily okna
 – zjistit možnost výuky LŠÚ v „červené škole“
 – zjistit jak financuje ozdravné pobyty pro dětí obec Stonava
 – zjistit jaké to je ve Stonavské školce
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 2. čtvrtletí 2011 

ve výplatním termínu za červen 2011 ředitelce Základní školy a mateř-
ské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 967, Horní 
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Suchá Mgr. Iloně Chalupové ve výši 18 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá a KATES spol. s r. o., Důlní 889, Horní Suchá, zastoupe-
nou p. Františkem Štěpánem, jednatelem pro stavbu „Stavební úpravy 
ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché – přeložka nadzemního sdě-
lovacího vedení Telefónica“ za cenu 821 640,47 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku pro veřejnou 
zakázku na dodávku a montáž barových sestav pro stavbu „Rozšíření 
sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ dle 
architektonického návrhu Ing. arch. Hany Liškutínové a to fa AMBRA-
-Group, s. r. o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov. Cena díla je 864 116 Kč 
bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku pro veřejnou 
zakázku na stavebně montážní práce pro stavbu „Oprava zpevněných 
ploch u ZŠ polské 407 na ul. Těrlické v Horní Suché“ a to fa HORNSTAV 
CZ s. r. o., Chrost 986, 735 35 Horní Suchá. Cena díla je 1 268 636,43 Kč 
bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa AMBRA-Group, s. r. o.,Nádražní 289,739 25 Sviad-
nov, zastoupenou Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti na dodáv-
ku a montáž barových sestav pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně Děl-
nického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 864 116 Kč bez 
DPH Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Fa HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, 735 35 Horní 
Suchá, zastoupenou jednateli společnosti Jiřím Skupinem a Mirosla-
vem Židkem na stavebně montážní práce pro stavbu „Oprava zpevně-
ných ploch u ZŠ polské 407 na ul. Těrlické v Horní Suché“. Cena díla je 
1 268 636,43 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení 10 mil. Kč na munici-
pální vklad s úrokovou sazbou 2,3 % p.a. s 3 měsíční výpovědní lhůtou 
u J & T Banky, a. s.

III.1.21. Mimořádné zasedání RO dne 1. července 2011
– Rada Obce Horní Suchá vyhlásila veřejnou zakázku „Dodávka a mon-

táž stolů a sedacího nábytku pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně Děl-
nického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. Dále rozhodla o obeslá-
ní firem:

 FORM, spol. s r. o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice
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 AMBRA –  Group, s. r. o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov,
 EL-KA nábytek, s. r. o., Oldřichovice 723, 739 61 Třinec,
 PF NÁBYTEK spol. s r. o., Bilina 30, 398 43 Bernartice,
 EC-OFFIX, s. r. o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice,
 TODUS int. s. r. o., Na Luhách 550/1b, 742 21 Kopřivnice,
 ALBA CR spol. s r. o. Šenovská 32, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
 Tomáš Papala, Doubrava 803, 753 33 Doubrava,
 TON a. s., Michaela Thoreta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
 NO+BL Žamberk, spol. s r. o., Dolečka 177, 569 01 Dlouhoňovice,
 Jiří Hilbert, Dětmarovice 1262, 735 71 Dětmarovice,
 Ivo Kiša, Dětmarovice 1108, 735 71 Dětmarovice,
 a zveřejnění veřejné zakázky na internetových stránkách obce Horní 

Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o podání žádosti na Dopravní inspek-

torát v Karviné o povolení měření nejvyšší povolené rychlosti Městskou 
policií Havířov na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí 
Horní Suchá a Statutárním městem Havířov, na ul. Stonavská, Dělnic-
ká, 6. srpna, Hornosušská a Těrlická v Horní Suché.

– Rada Obce Horní Suchá zařadila do „Seznamu investičních akcí a vět-
ších oprav obce Horní Suchá“ stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení 
na ul. Lesní (západ)“.

III.1.22. Zasedání RO dne 7. července 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou s p. Duša-

nem Kupčíkem, Kpt. Jasioka 28, Havířov-Prostřední Suchá a Obcí Horní 
Suchá. Předmětem smlouvy je provedení prací dle projektové dokumen-
tace a položkového rozpočtu pro akci „Generální oprava ÚT – Horní 
Suchá, Centrum 126“. Cena bez kotle je stanovena ve výši 158 851 Kč, 
včetně DPH 20 %.

– Rada Obce Horní Suchá schválila:
 a) změnu účelu užívání z prodejny potravin na provozovnu občerstvení 

bez posezení v provozovně Tomana Lucjana, Chrost 1177, Horní Suchá 
za těchto podmínek:

 – požadovanou změnou účelu užívání prostor nedojde ke změně staveb-
ně technického stavu nebytových prostor

 – veškeré práce provede nájemce vlastním nákladem a doloží provedení 
stavebně technickou dokumentací a příslušnými revizemi a zkouškami

 – nedojde k poškození zateplení objektu
 – bude respektováno stanovisko KHS a provoz bude v denní době ukon-
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čen do 22.oo hodin.
 – při ukončení nájemního vztahu budou nebytové prostory uvedeny 

do původního stavu pokud nedojde k jiné dohodě
 b) zazdění dveří z předsíně do společných prostor bytového domu v pro-

vozovně Tomana Lucjana, Chrost 1177, Horní Suchá za těchto podmí-
nek:

 – požadovanou změnou účelu užívání prostor nedojde ke změně staveb-
ně technického stavu nebytových prostor

 – veškeré práce provede nájemce vlastním nákladem
 – bude respektováno stanovisko KHS a provoz bude v denní době ukon-

čen do 22.oo hodin.
 – bude respektováno stanovisko HZS MSK ze dne 22. 6. 2011 a Požárně 

bezpečnostní řešení stavby z června 2011 zpracované Ing. Sabajem
 – při ukončení nájemního vztahu budou nebytové prostory uvedeny 

do původního stavu pokud nedojde k jiné dohodě
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti p. Radka Zsibrity, schválila 

poskytnutí finanční dotace ve výši 3 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 
v Horní Suché na soutěž „Hornosušská věž“ o kahan starosty obce, kte-
rá se bude konat 30. 7. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku méně a víceprací 
při realizaci stavby „Oprava příjezdové komunikace v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché“:

 Vícepráce:
 – v původním rozpočtu (Příloha č. 1) projektant chybně uvedl plochu ko-

munikace pro frézováni živičného krytu, kdy místo skutečné plochy 440 
m2 započítal jen 63 m2. Z toho rezultuje vícepráce v hodnotě 18 850 Kč + 
5 982,12 Kč + 8 773,77 Kč = 33 605,89 Kč

 – po uzavření smlouvy o dílo bylo rozhodnuto o umístěni chráničky pro 
kabel veřejného osvětlení v základech opravované komunikace, což činí 
v nákladech navíc 5 784,10 Kč

 – při výškové úpravě uliční vpustě bylo nutno vyměnit poškozený rám 
a víko za nové, což činilo v nákladech 3 450 Kč

 – v místě přechodu nové komunikace do opravovaného úseku staré ko-
munikace bylo rozhodnuto z důvodu zajištění větší bezpečnosti silnič-
ního provozu upravit zakřivenost přechodové části. Z toho rezultovaly 
náklady: 7 958,70 Kč + 371,44 Kč = 8 330,14 Kč.

 Méněpráce:
 – oproti plánované výškové úpravě 4 ks uličních vpustí, byla výškově 

upravena jen jedna, čímž došlo ke snížení nákladů o 3 960 Kč
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 Cena díla se zvyšuje o 56 52 Kč včetně DPH.
 Celková cena díla činí: 220 260 Kč včetně DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá a firmou JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 
31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, zastoupenou p. Miroslavem Jankem 
jednatelem. Předmětem dodatku jsou více a méněpráce při realizaci 
stavby „Oprava příjezdové komunikace v Průmyslové zóně František 
v Horní Suché“. Cena méněpráce činí 3 960 Kč bez DPH, cena víceprací 
činí 51 170,13 Kč bez DPH. Celková cena díla pak činí 220 260 Kč včetně 
DPH. 

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku Zóna 24 mé-
dia v. o. s, Selská 1329/43, Havířov-Město na zpracování videoportálu 
Obce Horní Suchá

 – odkup licence videoserveru na dobu neurčitou za cenu 40 000 Kč
 – výroba reportáže 5 000 Kč
 Rada obce rozhodla o nutnosti předložení smlouvy ze strany spol. 

Zóna 24 média v. o. s.

III.1.23. Zasedání RO dne 19. července 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa VAPES 

CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, na provedení staveb-
ních prací na stavbě „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. 
Centrum v Horní Suché“. Jedná se o tyto stavební práce a montážní:

 – záměna akustických obkladů dle architektonického návrhu Ing. Lišku-
tinové za cenu 254 146,39 Kč bez DPH (cena dle nabídky 1 177 550,89 Kč 
bez DPH, nová cena 1 431 696,98 Kč bez DPH)

– Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku pro veřejnou 
zakázku „Dodávka a montáž sedacího nábytku a stolů pro objekt Děl-
nického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ dle architektonického 
návrhu Ing. arch. Hany Liškutínové a to fa INTERDEKOR HP s. r. o., 
Horní Těrlicko 148, 735 42 Těrlicko Cena díla je 1 576 671,-Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku pro veřejnou 
zakázku „Odstranění stavebních závad nástavby ZŠ česká na ul. Těrlic-
ké v Horní Suché – I.etapa – oprava tepelné izolace parapetů“ a to fa 
PESTAV CZ s. r. o., Černá cesta 990/1, 735 35 Horní Suchá. Cena díla je 
959 423 Kč bez DPH. Smlouva bude schválena až po vyčíslení zakázky 
a úpravě rozpočtu.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) vzala na vědomí geodetické zaměření vlastnické hranice mezi pozem-
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ky parc.č. 264/1, 264/3 a 268 v k. ú. Horní Suchá
 b) provedla prohlídku stavby a konstatovala následující:
 – jediné možné škody způsobené přístavbou objektu Dělnického domu 

mohou být známky mírného vyhnutí 2 ks sloupků dřevěného plotu 
o cca 10 cm

 – náklon 1 ks smrku pichlavého
 – zdravotní stav všech ostatních stromů nedoznal stavbou žádných změn
 – přesah střechy přístavby Dělnického domu byl zkrácen cca o 20 cm, 

takže i okapový žlab je na pozemku obce Horní Suchá
 c) vzala na vědomí znalecký posudek O ceně porostů a plotu na po-

zemku zahrady parc.č. 264/1 v k. ú. Horní Suchá, u. Těrlická 3/264 
vyhotovený Ing. Aloisem Ježíkem, CSc., Karviná zaslaný Mgr. Annou 
Moroniovou, Těrlická 3/264, Horní Suchá. Rada obce konstatovala, 
že tímto znaleckým posudkem je ohodnocen současný stav oplocení 
a stromů v jeho blízkosti, nikoli však vzniklé škody a proto ho považuje 
za irelevantní. V záležitosti poškození krytiny na střeše objektu skladu 
železářství doporučuje rada obce žadatelce obrátit se na dodavatelskou 
firmu, která je připravena odstranit všechny skutečně vzniklé škody. 
Také obec Horní Suchá je, tak jako u všech ostatních staveb, připravena 
tyto v plném rozsahu poškozené straně uhradit. Musí však být prokaza-
telně vyčísleny.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
23 800 Kč pro Český zahrádkářský svaz ZO č.16 Horní Suchá na zapla-
cení faktury SmVaK Ostrava za vodné a stočné.

III.1.24. Zasedání RO dne 2. srpna 2011
– Rada Obce Horní Suchá stanovila termín realizace parkoviště na zpev-

něné ploše u vlakové zastávky na pozemku par. č. 1568 v k. ú. Hor-
ní Suchá na ul. Brigádnická do 15. 10. 2011. Realizace vodorovného 
i svislého dopravního značení nutno koordinovat s uvolněním části této 
plochy od mezideponie materiálu používaného při stavbě „Odkanalizo-
vání obce.“

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí nadačního pří-
spěvku mezi Nadací OKD, Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostra-
va, Moravská Ostrava, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím Suchánkem 
a Obcí Horní Suchá. Nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč je účelově ur-
čený na realizaci projektu „Fedrování s folklórem 2011“ a je poskytován 
z programu „Pro radost“.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby 
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„Generální oprava elektroinstalace společných prostor a garáží – Hor-
ní Suchá, Lokalitní 1179/2,1180/4 a 1181/6“ mezi Obcí Horní Suchá 
a firmou Martin Kott L-M elektro, Beskydská 574, Nový Jičín-Žilina, 
za cenu 1 439 453,10 Kč vč. DPH, která předložila nejvýhodnější nabíd-
ku. Rozpočtovaná cena dle PD byla ve výši 2 228 160,30 Kč.

– V 8.20 odjezd členů RO směr Horní Benešov
– Rada obce Horní Suchá neschválila umístění a napojení stavby plynovod-

ní přípojky k budoucímu rodinnému domu na pozemku parc.č.248/4 
v k.ú.Horní Suchá pana Petra Čečotky, Stonavská 51/6, 735 35 Horní 
Suchá.

Poznámka: Ulice Krátká.
 a) Rada Obce Horní Suché schválila dodatečné stavební práce a méně-

práce pro stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní, Horní 
Suchá“ v celkové ve výši: -190.132,83 Kč bez DPH.

 Konkrétně:
 –Parkoviště: Dodaní ve výkazu chybějícího kamenného krajníku KS3, 

uložení kabelu O2 v prostoru pod parkovištěm do kabelového žlabu – po-
žadavek O2.

 – SO 301 – Splašková kanalizace 2.etapa: Záměna materiálu potrubí 
za UltraRib2 – požadavek SmVak, záměna výkopku za kamenivo – pře-
kopy v komunikacích.

 – SO 302 – Dešťová kanalizace 1.etapa: celé méněpráce
 – SO 302 – Dešťová kanalizace 2.etapa: celé méněpráce
 – SO 302 – Dešťová kanalizace dodatek č.1: záměna výkopku za kame-

nivo – překopy v komunikacích.
 – SO302.1 – Odlučovač ropných látek č.1: Dodávka přechodového 

dílu – napojení na vstupní šachtici.
 – SO302.2 – Odlučovač ropných látek č.2: Dodávka přechodového 

dílu – napojení na vstupní šachtici.
 – SO401 – Veřejné osvětlení: Řezání stávajícího živičného  krytu.
 b) Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá a společnosti VOKD,a. s. Nákladní 1/3179, 
702 80 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Ivem Přiby-
lem – místopředsedou představenstva a Ing. Janem Březinou – členem 
představenstva, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu 
„Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní, Horní Suchá“, kterým 
se mění cena díla o: -190 132,83 Kč bez DPH, tj. 228 159,39 Kč včetně 
DPH.

 Nová celková cena díla: 35 404 770,89 Kč bez DPH
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– Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku kotlů na štěpku a dřevo 
přímo u výrobce fa BENEKOVterm s. r. o. v Horním Benešově. Tento 
typ kotle je zvažován pro instalaci v objektu bývalé stolárny na ul. Cen-
trum. Důvodem je nejlevnější provoz ze všech druhů topných systémů 
a dostatek dřevní štěpky z ořezů dřevin, o kterou je u občanů obce mi-
nimální zájem. Pro výše uvedený objekt je vhodný kotel typu S 50 s vý-
konem do 45 kW a automatickým přísunem paliva. Byla získána také 
nejbližší reference na tento kotel – fa AMBRA Sviadnov u Frýdku-Míst-
ku.Tento typ kotlů se vyrábí 4 roky, výrobce vyrábí také automatické 
kotle na uhlí a pelety. Původně pod jiným názvem vyráběla části kotle 
pro firmu VIADRUS.

– V 10.30 odjezd členů RO směr Dubňany
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 

mezi Obcí Horní Suchá a společnosti VOKD, a. s. Nákladní 1/3179, 
702 80 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Ivem Přiby-
lem – místopředsedou představenstva a Ing. Janem Březinou – členem 
představenstva, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu 
„Stavební úpravy a přístavba objektu TJ č.p.869, Horní Suchá a Staveb-
ní úpravy objektu TJ čp.869, Horní suchá – realizace úspor energie“, 
kterým se povoluje mimořádná zálohová platba ve výši 3 500 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá navštívila manžele Kůřilovy v Dubňanech – Sdru-
žení Srdíčko + hlídání dětí. Náklady na stavbu (dřevostavba) o podla-
hové ploše 220 m2 1. NP, 40 m2 2. NP byly cca 3 500 000– 4 000 000 Kč, 
kapacita je 15 dětí. Sazba za hlídání je 25 Kč/hod., stejné výše je i po-
platek za pobyt rodiče s dítětem v prostorách OS Srdíčko. Projekt je 
koncipován jako „Rodičovské centrum“ s vyžitím jak dětí, tak rodičů, 
majitelka zajišťuje celou řadu aktivit. Nestojí o zapsání zařízení do sítě 
škol, protože by ztratilo možnost přijímání dětí mladších 2 let a také sa-
mostatnost (nepotřebné svazování svých aktivit školskými vzdělávacími 
programy apod.). Celý projekt je realizován bez nutnosti návratnosti 
investice, vydělá si jen na provoz. Nejedná se zde ani o námi požado-
vaný víceúčelový modulární systém, pouze „stavebnici“ unifikovaných 
dřevěných dílů. Bylo konstatováno, že MŠ v objektu z víceúčelových mo-
dulů na celé Moravě a Slezsku ještě v provozu neexistuje.

III.1.25. Zasedání RO dne 18. srpna 2011
– Rada Obce Horní Suchá souhlasí:
 a) s vydáním dodatečného povolení stavby plachtového skladu a kovo-

vého přístřešku na části pozemku parc. č. 1055/1, k. ú. Horní Suchá, 
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obec Horní Suchá
 b) s uzavřením smlouvy o právu provést výše uvedenou stavbu
 Investorem této stavby je společnost GARSYS, s. r. o., Strojnická 373, 

735 62 Český Těšín.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku méněprací a více-

prací při realizaci stavby „Ulice Důlní – vyspravení výtluků“:
 Vícepráce: Zaasfaltování 60 m2 komunikace a s tím související práce 

za cenu celkem 33 654 Kč bez DPH.
 Méněpráce: Z původního Rozpočtu stavby (nabídková cena firmy JAN-

KOSTAV s. r. o. nebyly provedeny tyto práce:
 – postřik živičný spojovací v množství do 0,70 kg/m2 na ploše 

250 m2 – 3 500 Kč
 – výšková úprava 8 ks uličních vstupů nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže -10 560 Kč
 – výšková úprava 1 ks uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením 

poklopu -1 320 Kč
 – osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry, včetně kostek drob-

ných 12 cm, lože BP 12,5 po délce 20 m -3 360 Kč
 – osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou, včetně kostek drob-

ných 12 cm, lože BP 12,5 po délce -3 290 Kč
  přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živič-

ným -995,76 Kč
 Za cenu celkem bez DPH -22 935,76 Kč
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá a firmou JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňáko-
va 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, zastoupenou p. Miroslavem Jan-
kem, jednatelem. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce při 
realizaci stavby „Ulice Důlní – vyspravení výtluků“. Cena víceprací 
činí 33 654 Kč bez DPH, cena méněprací činí 22 935,76 Kč bez DPH. 
Cena díla zvýšená o částku víceprací a snížená o částku méněprací činí 
177 122,24 Kč bez DPH. Celková cena díla s DPH činí 212 546,79 Kč. 

– Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a SWP Trading, a. s., 
Sokolovská 6181/1a, Ostrava-Poruba zastoupenou Ing. Alešem Volfem, 
předsedou představenstva (Průmyslová zóna František). Nájemní vztah 
skončí k 31. 8. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá neschválila prodej plynovodní přípojky 
SO 03- STL k budově sportovní haly při ZŠ české na ul. Těrlické, která 
je v majetku obce, za cenu 38 461 Kč společnosti RWE GasNet, s. r. o., 
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Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
– Rada Obce Horní Suchá:
 – vzala na vědomí Protokol o otevíraní obálek s nabídkami a vyhod-

nocení pořadí uchazečů o veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu 
č.p. 1399/2 v Horní Suché“. Komise pro otevírání obálek a vyhodnoce-
ní nabídek pracovala ve složení: p. Mária Sládečková, Ing. Jan Bárta, 
Ing. Jan Wdówka, Bc. Marek Chwistek. Hodnocení nabídek provedla 
komise podle jediného kriteria zadání veřejné zakázky, kterým byla 
výše nabídkové ceny včetně DPH.

 V tabulce jsou porovnány nabídkové ceny jednotlivých uchazečů:
Uchazeč Nabídková cena 

s DPH
Pořadí podle výše 
nabídkové ceny

FINSTAL s. r. o. 344 103,60 Kč 1.
MEROPS spol. s r. o. 359 580 Kč 2.
OKNOSTYL group s. r. o. 236 988 Kč -

 Návrh komise:
 – Vyřadit uchazeče OKNOSTYL group s. r. o. pro nevyhovění podmín-

kám zadání veřejné zakázky, viz. „Protokol o otevírání obálek s nabíd-
kami a vyhodnocení pořadí dle hodnotícího kriteria“.

 – Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek navrhuje zadavateli  
s ohledem na shora uvedené skutečnosti, aby v souladu s ustanovením 
§ 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvýhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku „Ulice Důlní – vyspravení výtluků“, uzavřel smlouvu 
s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou a tím je:

 Uchazeč: FINSTAL s. r. o.
 Sídlo: Lučina 6, 739 39 LUČINA
 – rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních prací pro stavbu „Sta-

vební úpravy objektu č. p. 1399/2 v Horní Suché“ bude společnost FIN-
STAL s. r. o., Lučina 6, 739 39 LUČINA. Cena díla je 344 103,60 Kč včet-
ně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč Ondřeji Brodovi, Stavební 8/1220, 735 35 Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy VAPES CE, 
s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, na provedení stavebních 
prací na stavbě „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Cen-
trum v Horní Suché“ na:

 a) vícepráce:
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 – záměna všech vnitřních zábradlí v sálu obj. dle architektonického ná-
vrhu Ing. Liškutínové za cenu 237 030,34 Kč bez DPH (cena dle nabídky 
55 045 Kč bez DPH, nová cena 292 076,04 Kč bez DPH)

 – vyrovnání podlahy galérie na PZD desky za cenu 8 496,07 Kč bez DPH
 – SDK konstrukce (chodba u kuchyně, obklad stěn zádveří u kuchy-

ně, obklad WC invalidé, příčka kotelna v II. NP, příčka v šatně II. NP) 
za cenu 39 561,02 Kč bez DPH

 – zazdění podávacího okna, bourání zárubní, obklad ostění do kuchy-
ně za cenu 2 132,98 Kč bez DPH

 –elektro-slaboproud – kabeláž pro EPS, pro audio a světelnou techniku, 
pro kamerový systém a počítačovou síť

 – 1 kamera v sále + LCD monitor ve 3 šatnách
 – rozšíření zabezpečovacího zařízení – ovládání ke každému vchodu
 – rozšíření osvětlení jeviště
 – vyvedení kabeláže do řídící místnosti
 vše dle požadavků Obce Horní Suchá – nová cena činí 383 900 Kč 

bez DPH, odečet ceny méněprací 253 886,20 Kč bez DPH, původní 
cena 286 415,15 Kč bez DPH, rozdíl cen víceprací a méněprací činí 
130 013,80 Kč bez DPH

 – vybavení sálu – promítací plátno a projektor za cenu 153 300 Kč bez 
DPH

 – doplnění palubek na krokve střecha, pochůzí lávka půda, doplnění 
krokví u přístavby (záměna prken za OSB desky, ty mají jiný rozměr) 
za cenu 97 651,08 Kč bez DPH

 – 2× sádrokartonová příčka I. PP pro kotelnu a řídící centrum za cenu 
38 520,85 Kč bez DPH (přesun řídícího centra z jeviště pod pódium)

 – vzduchotechnika – změna umístění vyústek v přístavbě (bar pod je-
vištěm, přísálí – na míru změněným dispozicím), úprava rozvodů 
VZT – kolize s krovem, prodloužení napojení vyústek, změna umístění 
vyústek v soc.zařízení galérie vše za cenu 67 612,11 Kč bez DPH

 Cena víceprací je 774 318,25 Kč bez DPH.
 b) méněpráce:
 – odečty dveří kuchyň
 Cena méněprací je 18 420 Kč bez DPH.
 c) práce na odstranění kolovny v objektu PZKO, svislá izolace objektu 

budovy PZKO ze strany terasy za cenu 84 993,42 Kč bez DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fa Koberce a bytový 

textil Petra Jenšovská, Náměstí Republiky 679/6, 746 01 Opava na stí-
nící techniku pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu 
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na ul. Centrum v Horní Suché“. Cena 4 ks látkové rolety s řetízkovým 
ovládáním je 14 968 Kč včetně DPH bez montáže. 1 hod. montáže bude 
za cenu 250 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu uzavřenou mezi 
Obcí Horní Suchá a Ing. arch. Hanou Liškutínovou, Soběšovice 278, 
739 38 Soběšovice, na provádění technické výpomoci při realizaci ar-
chitektonických řešení prostorů, které neřeší architektonická studie, 
pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum 
v Horní Suché“. Úplata za technickou výpomoc je 58 800 Kč bez DPH, 
tzn. 70 560 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Knihovní řád Obecní knihovny Horní 
Suchá, s účinností od 1. 9. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá stanovila cenu publikace věnované 100. výro-
čí Dolu František „Důl František v Horní Suché a jeho osud“ za cenu 
110 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o nutnosti vznést požadavek na nesni-
žování či dokonce zvýšení počtu příslušníků Policie ČR zařazených v ob-
vodním oddělení v Horní Suché z důvodu zvýšení kriminality v obci.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje nejvýhodnější nabídku spol. EKOFAS 
spol. s r. o., Tavičská 7/226, Ostrava-Vítkovice, na zhotovitele stavebně 
montážních prací pro stavbu „Oprava fasády kostela Sv. Josefa v Horní 
Suché“. Cena stavebně montážních prací je 2 095 901 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a společnosti PESTAV CZ s. r. o., Černá cesta 990/1, 735 35 
Horní Suchá, zastoupenou Peterem Čečotkou, jednatelem, na provádě-
ní stavebně montážních prací pro stavbu „Oprava svislé izolace a deš-
ťové kanalizace,objekt ZŠ česká, č.p. 969 ul. Těrlická v Horní Suché“. 
Celková cena díla pro stavebně montážní práce, je 1 663 359,68 Kč bez 
DPH, tzn. 1 996 031,68 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a společností MaRel Corp., s. r. o., Životická 491, Albrech-
tice, zastoupenou Petrem Tichým, jednatelem na dodávku a montáž ve-
řejné zakázky: „Dodávka a montáž TRV pro objekt ZŠ české ul. Těrlická 
v Horní Suché“. Celková cena díla pro dodávku a montážní práce je 
460 657 Kč bez DPH, tzn. 552 791 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje nejvýhodnější nabídku Roman Rych-
lik, Garbovščok 18/381, 735 35 Horní Suchá, na dodavatele veřejné 
zakázky: „Výměna oken obj. Obecního úřadu v Horní Suché“.Cena do-
dávky a montážních prací je 261 197 Kč bez DPH. Nutno doplnit nabíd-



114

ku o dodávku venkovních žaluzií a předložit znovu radě obce.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku víceprací (rozšíření 

dlažeb k chodníku k č. p. 424) na provádění stavebně montážní práce 
pro stavbu „Oprava zpevněných ploch u ZŠ polské čp. 407 na ul. Těr-
lické v Horní Suché“ firmy HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, 735 35 
Horní Suchá. Cena díla víceprácí je 39 734,19 Kč bez DPH.

– Rada Obce schvaluje cenovou nabídku fa INTERDEKOR HP s. r. o., Hor-
ní Těrlicko 148, 735 42 Těrlicko, na sedací nábytek a stoly dle upřesně-
ní a doplnění požadavku včetně spojovacího materiálu pro židle. Cena 
víceprací je 7 442 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a fa INTERDEKOR HP s. r. o., Horní Těrlicko 
148, 735 42 Těrlicko, zastoupenou jednatelem společnosti Petrem Ho-
rákem, pro veřejnou zakázku „Dělnický dům na ul. Centrum v Horní 
Suché – sedací nábytek“ kterým se navyšuje cena díla o 7 442 Kč bez 
DPH. Celková cena díla je 1 900 935,60 Kč včetně DPH. 

– Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu mezi firmou Vla-
dislav Tolasz, zastoupenou Vladislavem Tolaszem, Bohumínská 1878, 
735 06 Karviná Nové Město a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je 
provedení autorského a stavebního dozoru na akci „Generální oprava 
elektroinstalace společných prostor a garáží – Horní Suchá, Lokalitní 
1179/2, 1180/4 a 1181/6“. Cena je stanovena ve výši 41 250 Kč, včetně 
DPH 20 %.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o společném postupu za-
davatelů při centralizovaném zadávání (veřejná zakázka na dodávky 
elektrické energie) mezi Obcí Horní Suchá a  Základní školou a ma-
teřskou školou, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, 
735 35 Horní Suchá , zastoupenou Mgr. Ilonou Chalupovou, ředitelkou 
školy.

– Rada Obce Horní Suchá neschválila poskytnutí finančního příspěvku 
spol. Kompakt, s. r. o, Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady pro projekt 
„Sociální automobil SANTÉ Havířov“.

III.1.26. Usnesení ze zasedání ZO dne 18. srpna 2011
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo dodatek k Veřejnoprávní 

smlouvě mezi Statutárním městem Havířov a Obcí Horní Suchá na vý-
kon činnosti Městské policie Havířov na území obce Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Dohodu o mezinárodní spo-
lupráci místních společenství mezi obcí Horní Suchá, ČR a obcí Nižná, 
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Žilinský kraj, Slovenská republika.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č.4/2011, 

kterým se zvyšuje celkový objem rozpočtu obce o 200 000 Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
 a) Vzalo na vědomí informaci společnosti KIC Odpady, a. s., o potřebě 

navýšení základního kapitálu společnosti v letech 2012 a 2013
 b) Rozhodlo o nevyužití přednostního práva akcionáře upsat část no-

vých akcií upisovaných k navýšení základního kapitálu společnosti KIC 
Odpady, a. s.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo zahájení jednání o převzetí 
drobného vodního toku do správy obce Horní Suchá.

Poznámka: Jedná se o potok Sušanka.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
 a) Schvaluje pořadí variant k rozšíření kapacity mateřské školy při Zá-

kladní škole a mateřské škole, Horní Suchá, příspěvková organizace, 
Těrlická 969, Horní Suchá, okres Karviná, takto:

 – 1. objekt čp. 1257 na ul. Těrlická,
 – 2. objekt čp. 227 na ul. Sportovní
 – a pověřuje starostu obce k jednání o podmínkách pronájmu části ob-

jektu čp. 1257 s vlastníkem nemovitosti.
 b) Schvaluje nákup vybavení na podporu vzniku soukromého zařízení 

pro celodenní pobyt dětí v částce 30 000 Kč na dítě, dle projektované 
kapacity.

 c) Schvaluje roční příspěvek na částečné krytí provozních nákladů 
spojených s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí 
v částce  12 000 Kč na dítě, dle skutečné návštěvnosti přihlášených dětí. 
Pověřuje radu Obce Horní Suchá přidělováním příspěvku konkrétním 
zájemcům.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo zrušení věcného břemene uží-
vání nebytových prostor stavby občanské vybavenosti čp. 1326 v Horní 
Suché (kulturní dům) za úhradu 1 000 000 Kč Obci Horní Suchá

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo účast obce v elektronické 
dražbě 1/2 vlastnického podílu na pozemku parc.č.2533/1 v k. ú. Hor-
ní Suchá

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
 a) bere na vědomí informaci o postupu pořizování Změny č. 1 územní-

ho plánu Obce Horní Suchá
 b) schvaluje další postup pořizování Změny č. 1 územního plánu
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III.1.27. Zasedání RO dne 1. září 2011
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Stanislava Faju, ve-

doucího organizační složky Sportovní hala Horní Suchá a projednala:
 a) návrh smlouvy firmy Dorsport s. r. o. na provádění ročních odbor-

ných technických kontrol zařízení sportovní haly. Rada obce konstatu-
je, že smlouva o dílo je nekonkrétní a je ji nutno vrátit k přepracování 
tak, aby obsahovala přesně určené zařízení, které je nutno ve sportov-
ní hale kontrolovat. Nutno je také ověřit možnost alternativy za firmu 
Dorsport.

 b) nátěr podlahy v hale v příštím roce – je třeba vyhodnotit a připra-
vit zadávací podmínky pro zakázku na nátěr podlahy haly (obchodní 
název barev, laků, kvalita). Připravit výběrové řízení – předpokládané 
náklady činí cca 500 tisíc Kč.

 c) nutnost montáže hromosvodu na hale – ověřit ve spolupráci s p. Slá-
dečkovou

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou kalkulaci stravného 
ve školní jídelně od 1. 9. 2011 (64 Kč) a z ní vyplývající navýšení ceny 
hlavního jídla pro zaměstnance obce. Rada Obce Horní Suchá schvaluje

 a) Dodatek ke Smlouvě o zajištění stravování zaměstnanců Obce Horní 
Suchá uzavřenou mezi Základní školou a mateřskou školou Horní Su-
chá a Obcí Horní Suchá

 b) Dodatek ke Smlouvě o zajištění stravování zaměstnanců Obce Horní 
Suchá uzavřenou mezi p. Jarmilou Waloszkovou a Obcí Horní Suchá

 c) Dodatek ke Smlouvě o zajištění stravování zaměstnanců Obce Horní 
Suchá uzavřenou mezi p. Danielem Nedělou a Obcí Horní Suchá

 d) Dodatek ke Smlouvě o zajištění stravování zaměstnanců Obce Horní 
Suchá uzavřenou mezi p. Karin Kossányi a Obcí Horní Suchá

– Rada Obce Horní Suchá uděluje výjimku pro školní rok 2011/2012 z po-
čtu žáků v šesti třídách Základní školy a mateřské školy s polským jazy-
kem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, 
Horní Suchá, a to z počtu 72 na počet 71. Celkem je snížen počet žáků 
o jednoho žáka v šesti třídách Základní školy. Předpokládaný finanční 
dopad je 152 000 Kč za školní rok.

– Rada Obce Horní Suchá uděluje výjimku pro školní rok 2011/2012 z po-
čtu žáků ve čtyřech třídách mateřské školy při Základní škole a mateř-
ské škole Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní 
Suchá, a to z počtu 24 na počet 26 dětí. Celkem je zvýšen počet dětí 
v mateřské škole z 96 na 104 děti ve čtyřech třídách.

– Rada Obce schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi spo-
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lečností Internet pro každého s. r. o., Strmá 205, 735 43 Albrechtice, za-
stoupená Petrem Tichým a Tomášem Wojtynou, jednateli a Obcí Horní 
Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v objektu 
bez č. p. umístěného na pozemku parc. č. 1055/81 (skip F4) v Průmyslo-
vé zóně František v Horní Suché, kde bude umístěno a provozováno za-
řízení pro příjem a vysílání internetu. Cena nájmu ročně činí 12 000 Kč 
+ DPH.

– Rada Obce schválila Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavře-
ný mezi Jaroslavem Küblem, Čelakovského 1594/2b, 736 01 HAVÍŘOV-
-MĚSTO a Obcí Horní Suchá. Dodatek mění velikost plochy části po-
zemku parc. č. 1055/1 z důvodu prodeje pozemku parc. č. 1055/161 
nájemci. Nová výměra pronajímané plochy činí 990 m2, cena za rok 
činí 9 Kč/m2 + DPH, tj. roční nájemné ve výši 8 910 Kč + DPH. Dále sta-
novuje platbu za ostrahu ve výši 1 500 Kč/měsíc +DPH.

– Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem FIN-
STAL, spol. s r. o., Lučina 6, 739 39 LUČINA, IČ: 26881853, zastoupe-
ná p. Petrem Krškou, jednatel společnosti a objednatelem Obcí Horní 
Suchá. Předmětem smlouvy je: „Stavební úpravy objektu č. p. 1399/2 
v Horní Suché“. Cena díla činí: 344 104 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy Petra Jenšov-
ská – koberce a bytový textil, Nám. Republiky 679/5, 746 01 Opava,na 
látkové pozadí jeviště a kolejnice pro látkové pozadí vč. jezdců pro ob-
jekt Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché. Cena pozadí a ko-
lejnice vč. jezdců je 133 683 Kč bez DPH. (látkové pozadí jeviště – látka 
BLACKOUT v nehořlavé úpravě za cenu 121 375 Kč bez DPH, kolejnice 
pro látkové pozadí vč. jezdců za cenu 12 308 Kč bez DPH

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje:
 a) cenovou nabídku víceprací fa VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 

735 35 Horní Suchá, na provedení stavebních prací na stavbě „Rozší-
ření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. 
Jedná se o tyto montážní a stavební práce včetně dodávek:

 – vnitřní cihlový obklad v provedení pásku klinker – zídka galérie 
vč. bočních zdi schodiště, boční zeď jeviště a boční zeď schodiště z jeviště 
do přístavby za cenu 41 708,76 Kč bez DPH

 – změna zábradlí na terase dle návrhu architekta za cenu 133 330 Kč 
bez DPH

 – změna materiálů podlah dle architektonického návrhu (koberec FLO-
TEX místo dlažeb) za cenu 112 355,32 Kč bez DPH

 – madlo schodiště z chodby od restaurace, obvodové lišty (přechod akus-
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tický obklad a zdi sálu), zástěna ukl. komory soc. zař. galérie, za cenu 
55 981,40 Kč bez DPH

 – opěrná zeď a schody u obj. vzpěračů za cenu 37 209,65 Kč bez DPH + 
odvodnění 14 668,64 Kč bez DPH – cena celkem 59 320,29 Kč bez DPH

 – rozdíl ceny obkladů a dlažeb 211 319,99 Kč bez DPH (původní cena 
220 889,67 Kč bez DPH, nová cena 432 209,66 Kč bez DPH)

 – lišty nerezové pro obklady za cenu 86 340,88 Kč bez DPH
 – tvarovka rohová Klinker terasa za cenu 98 147,79 Kč bez DPH
 – obklady Klinker terasa za cenu 64 852,78 Kč bez DPH (výměra chybí 

v nabídce)
 – požární roleta šatna za 91 753,30 Kč bez DPH (původně ocelový po-

žární uzávěr za cenu 6 590 Kč bez DPH)
 – malby s proti otěrovou úpravou (podium, a všechny šedé) za cenu 

23 206 Kč bez DPH
 – výměna vpusti podlahové (vstup do baru) za cenu 6 100 Kč bez DPH
 – přikotvení OSB desek podlahy v sálu, záklop pódia, hrana pódia, 

za cenu 28 276,21 Kč bez DPH
 – záměna zámkové dlažby Kost za dlažbu Hakl – zpevněné plochy 

dvůr – za cenu 32 043,73 Kč bez DPH (původní cena zámkové dlažby 
105 958,12 Kč bez DPH, nová cena dlažby Hakl 137 220,30 Kč bez DPH)

 – úprava plochy pod sklepním oknem PZKO ve dvoře vč. odvodnění 
za cenu 30 305,99 Kč bez DPH

 – zateplení stropu nad podiem za cenu 38 961,14 Kč bez DPH
 – elektroinstalace za cenu 81 185 Kč bez DPH (instalace 2 ks svítidel po-

dium vč. kabeláže, chodba restaurace instalace 3 ks svítidel, půdy 7 ks 
svítidel vč. kabeláže, stmívání světel v sálu a přístavbě, kabelové propo-
je starého a nového rozvaděče, kabeláž pro osvětlení jezírka, osvětlení 
ramp barů, zřízení zásuvky škrabka – kuchyň, montáž podpěr hromo-
svodového vedení 15 ks, připojení objektu Dělnického domu do nového 
rozvaděče, změna zářivek v šatnách podium 6 ks, změny umístění sví-
tidel v sálu a galerie)

 – závěsné stropy, krytí opony (rampa pro oponu a plátno promítací) 
za cenu 60 475 Kč bez DPH

 – VZT anemostaty – výustky s automatickým ovládáním sál za cenu 
123 414 Kč bez DPH

 – úprava zábradlí vnitřního galérie (nutno podepření ocelové kon-
zoly), úprava dle arch. boční zeď schodiště ze sálu na galérií za cenu 
40 620,55 Kč bez DPH

 – úklid stavby za cenu 50 000 Kč bez DPH
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 b) méněpráce – elektroinstalace -790 569,35 Kč bez DPH (neprováděla 
se venkovní elektropřípojka pro dělnický dům, elektromontáže PZKO, 
PZKO hromosvod, PZKO zemní práce pro elektroinstalace a práce na síti 
NN)

 c) dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a fa 
VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou 
Ladislavem Čečotkou jednatelem společnosti na dodávku stavebně 
montážních prací pro stavbu „Rozšíření a kuchyně Dělnického domu 
na ul. Centrum v Horní Suché“, kterým se mění cena díla o cenu více-
prací a méněprací a termín ukončení stavby do 12. 9. 2011. Cena více-
prací je 2 557 227,57 Kč bez DPH, cena méněprací je 808 989,35 Kč bez 
DPH. Cena díla celkem 37 251 529,85 Kč bez DPH tj. 44 701 835,82 Kč 
vč. DPH.

 d) práce na objednávku – izolace základového zdiva PZKO (vstup do dvo-
ra) za cenu 59 984,21 Kč bez DPH

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fa Drozd a spol., 
Sokolská 81, 702 00 Ostrava, na sanitární doplňky pro sociální zaříze-
ní stavby „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum 
v Horní Suché“. Cena sanitárních doplňků a montáže činí 27 293 Kč 
bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku víceprací fa AMB-
RA-Group s. r. o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, pro stavbu „Rozšíře-
ní sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ dle 
požadavků provozovatele a architekta. Jedná se o zvětšení barové sesta-
vy v I. NP, doplnění uzamykatelné skříně v prostorách šatny a doplnění 
parapetu schodiště v I. NP. Cena víceprací je 28 173 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a fa AMBRA-Group s. r. o., Nádražní 289, 
739 25 Sviadnov, zastoupenou Pavlem Svobodou, jednatelem společnos-
ti, na dodávku a montáž barových sestav pro stavbu „Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ dle ar-
chitektonického návrhu, kterým se navyšuje cena díla o 28 173 Kč bez 
DPH. Cena díla celkem je 892 289 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje nejvýhodnější nabídku Pavla Baum-
gartnera, Žákovská 1024/2, 736 01 Havířov-Město, na realizaci veřej-
né zakázky „Zvuková a světelná technika pro objekt Dělnického domu 
na ul. Centrum v Horní Suché“. Cena dodávky a montážních prací je 
475 350 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 



120

Horní Suchá a Pavlem Baumgartnerem, Žákovská 1024/2, 736 01 Ha-
vířov-Město, na dodávku a montáž veřejné zakázky „Zvuková a svě-
telná technika pro objekt Dělnického domu na ul. Centrum v Horní 
Suché“. Celková cena díla pro dodávku a montážní práce je 475 350 Kč 
bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa Roman Rychlik, Grabovščok 18/381, 735 35 Horní Su-
chá, zastoupenou jednatelem Romanem Rychlikem, na dodávku a mon-
táž veřejné zakázky: „Výměna oken objektu Obecního úřadu v Horní 
Suché“ včetně dodávky a montáže venkovních žaluzií pro II. NP objektu 
obecního úřadu. Celková cena díla pro dodávku a montážní práce je 
393 754 Kč bez DPH, tj. 472 504,80 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Horní 
Suchá a ČR – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru chladničky RB628800 
v hodnotě 10 000 Kč pro potřeby Obvodního oddělení PČR v Horní Su-
ché.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fa DK – PLANT za-
hradnické služby s. r. o., Chotěbuzská 885, 735 343 Albrechtice, na vý-
sadbu 4 ks vzrostlých stromů u základní školy s polským jazykem vyu-
čovacím – zpevněné plochy dvůr – za cenu 25 200 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku na stavebně mon-
tážní práce pro stavbu „NN přípojky pro ul. Centrum a ul. Sportovní 
v Horní Suché“ fa ELSPOL – Gattnar s. r. o., Harantova 25, 702 00 Os-
trava. Cena díla je 348 090,78 Kč bez DPH.

III.1.28. Zasedání RO dne 15. září 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila dotaci ve výši 21 000 Kč SLEZSKÉ HU-

MANITĚ, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, 
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město, provozovatele Domova 
pro seniory v Horní Suché na náklady související s kulturní akcí pro 
chovance zařízení.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
grantu mezi Obcí Horní Suchá a Klubem hornických důchodců Dolu 
František, Na Stavech 5/476, 735 35 Horní Suchá (pro Kroužek krojo-
vaných horníků) ve výši 8 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje:
 a) ukončení nájmu bytu podáním výpovědi, s tří měsíční výpovědní 

lhůtou z bytu č. 6, velikosti 1+2 společným nájemcům Vlastimilovi Mar-
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kovi a Martině Markové, Stavební 1226/2b v obci Horní Suchá. Nájem 
zanikne ke dni 31. 12. 2011.

 b) pravidelné splátky za dlužné nájemné a služby ve výši 2 000 Kč vždy 
k 25. dni v měsíci pro byt č. 6, velikosti 1+2 společným nájemcům Vlas-
timilovi Markovi a Martině Markové, Stavební 1226/2b v obci Horní 
Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí očekávanou ztrátu ve výši 
230 000 Kč za rok 2011 v doplňkové činnosti ve školní jídelně Základní 
školy a mateřské školy, Horní Suchá, p. o. (česká) a rozhodla o provede-
ní veřejnoprávní kontroly v této příspěvkové organizaci se zaměřením 
na výnosy a náklady ve školní jídelně.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku na stavebně mon-
tážní práce pro objekt obřadní síně na hřbitově v Horní Suché fa Patrik 
Kubiczek kamenické a restaurátorské práce, E. Urxe 283/5, 736 01 Ha-
vířov, IČ 65902998. Cena požadovaných prací je 149 900 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací fa MaRel 
Corp. s. r. o., Životická 491, 735 43 Albrechtice, pro stavbu “Dodáv-
ka a montáž termoregulačních ventilů pro objekt ZŠ české ul. Těrlická 
v Horní Suché“. Jedná se montáž odvzdušňovacích ventilů a stavební 
úpravy u ventilů uložených ve zdivu. Cena víceprací je 11 040 Kč bez 
DPH. Cena díla celkem je 471 697 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč paní Marii Schurovcové – pro opatrovance Jana Stankoviče, 
trvale bytem Horní Suchá, Vnitřní 833, na zakoupení otopu, z důvodu 
nepříznivé sociální situace.

III.1.29. Mimořádné zasedání RO dne 21. září 2011
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti firmy Speciální technolo-

gie, s. r. o., U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, 
o schválení napojení stavby „Vývojová dílna Speciálních technologií“ 
parc. č. 1055/1, k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František souhla-
sí s provedením přípojky tepla pro objekt na ploše „C3“ dle podmínek 
stanovených firmou GASCONTROL, spol. s r. o. ve vyjádření k existenci 
inženýrských sítí a k možnosti napojení stavby „Vývojová dílna Speciál-
ních technologií“ parc. č. 1055/1, k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně 
František.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce firmy EXEL-
SIOR GROUP s. r. o., Jana Palacha 538, 735 81 Nový Bohumín, Ing. Jir-
ku a zástupce firmy BIOETA LAND a. s., Slunná 247/25, 162 00 Pra-
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ha – Střešovice, Ing. Piperka, Ing. Limra a Ing.Volfa.
 Tyto firmy reagovaly na vyhlášený záměr obce pronajmout pozemky 

v západní a jihozápadní části PZF. Podané nabídky se však částečně 
kryjí a naopak plocha „A“ by zůstala neobsazena. V případě vyhovění 
firmě EXELSIOR GROUP s. r. o. by navíc obci zůstal pozemek rozdělený 
na dvě těžko využitelné části pozemkem ve vlastnictví RPG (bývalá vleč-
ka v areálu PZF). Původní záměr firmy EXELSIOR GROUP s. r. o. byl 
přitom právě zaměřen jen na plochu „A“ a malé rozšíření pronajatého 
pozemku vedle své stávající průmyslové haly.

 – Ing. Jirka: Záměr proč naše firma podala tuto žádost je lepší napoje-
ní na stávající halu a možnost dodávat do ní elektrickou energii, která 
při zamýšleném podnikatelském záměru na nově pronajaté ploše bude 
vznikat. Do budoucna bude stejně firma chtít pozemek odkoupit.

 – Ing. Piperek provedl rekapitulaci předcházejících jednání, ze kterých 
vyplývá, že firma EXELSIOR GROUP s. r. o. změnila své plány, aniž in-
formovala firmu BIOETA LAND a. s.

– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o pronájmu části pozemku 
parc. č. 1055/1 firmě BIOETA LAND a. s., Slunná 247/25, 162 00 Pra-
ha-Střešovice v rozsahu předložené nabídky s tím, že v nájemní smlouvě 
budou uvedeny tyto omezující podmínky:

 a) Nájemce umožní vybudování železniční vlečky (přístup na poze-
mek „A“) ze stávající nákladní vlečky ve vlastnictví AWT a. s. (bývalá 
OKD – Doprava).

 b) Nájemce umožní výstavbu pozemní komunikace mezi plochou „A“ 
a stávající halou firmy EXELSIOR GROUP s. r. o. na ploše „I“, popřípa-
dě využití vnitrozávodové komunikace jinými subjekty, využívajícími 
plochu „A“.

 c) Při další projekční činnosti bude prověřena možnost zmenšení plochy 
uvažované retenční nádrže na jižním okraji PZF anebo její vymístění 
mimo areál PZF.

III.1.30. Zasedání RO dne 29. září 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavře-

nou mezi společnosti BIOETA LAND a. s., Slunná 547/25, 162 00 Praha 
6, Střešovice, zastoupená Ing. Alešem Volfem, předsedou představenstva 
a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou 
Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Předmětem smlouvy je pronájem 
části pozemku parc. č. 1055/1 a pozemku parc. č. 1055/76 v Průmyslo-
vé zóně František v Horní Suché o celkové výměře cca 60 925 m2. Úče-
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lem nájmu je využití pronajatých pozemků k realizaci stavby „Závod 
na výrobu bietanolu“ a jeho následné provozování. Cena nájmu ročně 
činí 243 700 Kč + DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi zhoto-
vitelem JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kun-
čice. Předmětem smlouvy je: „Oprava příjezdové komunikace na stáva-
jící manipulační plochu v areálu Průmyslové zóny František v Horní 
Suché “ (u skipové věže F4).

 Cena díla činí:
 – v případě provádění sanace pláně 280 988 Kč včetně DPH
 – v případě neprovádění sanace pláně 213 926 Kč včetně DPH.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní ško-

ly a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymu-
se a projednala následující:

 a) Úkoly stálé:
 – měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákla-

dů – tabulka přiložena, je provedeno pouze doplnění původní tabulky, 
nové tabulky zpracované Ing. Pilchem a Ing. Adamiecem nejsou doplně-
ny za předchozí roky – úkol nesplněn

 – předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní 
rok – budou předloženy výsledky hospodaření vždy po ukončení kalen-
dářního roku, úkol stálý trvá.

 – písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – úkol trvá
 – pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky RO 

ke schválení
 – materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném
 – řešení úbytu žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v mé-

diích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce 
s obcí, koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, 
využívání nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, 
kvalitu a finanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o stu-
dium na škole – v 3Q. škola byla 2× prezentována v reg. vysílání ČT 
a 3× v novinách Glos Ludu, 2× ve vysílání Českého rozhlasu, viz zpráva 
ředitele školy

 – odečty spotřeby plynu a spotřeby tepla provádět ve stejném termínu 
jako dodavatel tepla a plynárny tak, aby hodnoty spotřeby plynu a do-
dávek tepla byly srovnatelné.

 b)Úkoly z minulých rad:
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 – sjednotit tabulky energií obou škol. Tyto byly dodány panem Ing. Pil-
chem a Ing. Adamiecem v 6/2011 a ekonomka je nedoplnila ani v ná-
hradním termínu do září 2011, bude dokončeno a doplněno do konce 
října 2011

 – ředitel školy se domluví s p. Kalinou na prohlídce prostor pro kotel 
a tech. zařízení pro uskladnění štěpky. Schůzka zatím neproběhla, ni-
kdo se s ředitelem nekontaktoval. Nutno oslovit i jiné firmy, které by 
toto tepelné hospodářství byly ochotné provozovat a zjistit, zda vytápění 
štěpkou je technicky možné.

 – ředitel školy zajistí propagaci odkrytí pamětní desky na „červené“ 
škole

 – zvládnout koordinaci stavby zpevněné plochy a ochranné sítě za bran-
kami školního hřiště, akce byla dokončena a nevznikly problémy s pro-
vozem školy a realizací stavby. Úkol splněn.

 – připravit informaci o PZŠ do Informátoru.
 c) Problémy a informace o chodu školy
 – učitelský sbor je stabilizovaný.
 – ve školním roce 2011/2012 do školy nastoupilo 71 žáků, z toho 7 do prv-

ní třídy. Čtyři žáci přišli ze Stonavy do šesté třídy.
 – v mateřské škole je 33 dětí.
 – škola zahájila provoz ranní družiny. Pedagogický dozor zajišťují vy-

chovatelky z české školy zaměstnané u nás na smlouvu. Zde je třeba 
konstatovat, že podmínky pro provoz družiny v ranních hodinách nej-
sou optimální – chybí vhodná šatna a žák musí sám projít od vchodu 
až do družiny v druhém poschodí.

 – škola je dobře vybavená, je potřeba v příštím roce zakoupit 4 nové 
počítače, což ředitel zohlední v rozpočtu školy pro příští rok.

 – plánované odkrytí pamětní desky na červené škole se uskuteční 
ke dni otevřených dveří. V plánovaném termínu se neuskutečnilo z dů-
vodu rekonstrukce ulice Sportovní. Pamětní deska bude odkrytá dne 
19. 11. 2011 v 9.00 hodin dopoledne s kulturním programem zajiště-
ným školou a občerstvením zajištěným obcí, o akci bude ředitel školy 
širokou veřejnost informovat článkem v Informátoru.

 – na škole chybí informační tabule, zatím nebyla dodána po rekon-
strukci školy. Bude dodána zřizovatelem, tabule zajistí po dokončení 
oprav p. Sládečková v jednotném formátu a vzhledu.

 – nadále není dořešen pohyb osob kolem školy – vysazení trnitých keřů 
nepřineslo očekávaný efekt. Ředitel navrhuje postavit bránu v oblasti 
kolovny a zadního vchodu do školy.
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 – sedm žáků VII. třídy se zúčastnilo školy v přírodě u Baltského moře 
ve dnech 3. 9.–17. 9. 2011.

 – dne 11. 9. se ředitel školy zúčastnil oslav 60. výročí školy v Syrynií, bla-
hopřál jim jménem školy a celé obce Horní Suchá a předal dárek – ob-
raz dr. Mackovského, absolventa školy a rodáka z Horní Suché. Ředitel 
má pocit, že jeho vystoupení mělo kladný ohlas.

 – zhodnocení minulého školního roku:
 – vynikající výsledky žáků, kteří byli mezi 10 % nejlepších žáků v re-

publice.
 – úroveň žáků v Horní Suché je lepší než úroveň žáků ze Stonavy. Bylo 

zjištěno nástupem žáků z 5. tříd ze Stonavy do 6. tříd v Horní Suché 
a testem znalostí.

 – 50 % žáků školy je přihlášeno do logistických testů.
 – problém s volnočasovými aktivitami, z důvodu sloučení ročníků 

musí někteří žáci čekat 2 a více hodin na začátek např. jazykového 
kurzu nebo jiných kroužků.

 – není zájem o břišní tance.
 – zajištění provozu ranní družiny není podle předpokladu. Z původně 

14 přihlášených dětí dochází v současné době 6. Nutno zvážit smyslu-
plnost využívání této služby.

 – škola v přírodě v Chorvatsku:
 – např. ve Stonavě celou akci zabezpečuje cestovní kancelář, která zod-

povídá i za bezpečnost žáků a tímto nemá škola nic společného s pro-
vozem. Cestovní kancelář zaměstnává učitele na dohodu – smlouvy 
včetně rodičů žáků.

 – cestovní kancelář přebírá veškerou zodpovědnost za dodržování 
všech náležitostí.

 – pobyt v době prázdnin je nejlepší, proto že vše zajišťuje cestovní kan-
celář, ředitel odmítá pobyt v době výuky v 6. nebo 9. měsíci, neboť by 
musel zajistit pedagogický dozor, který by mu neúměrně zvedl mzdo-
vé náklady i z důvodu vyplácení diet.

 d) Úkoly nové:
 – článek do říjnového Informátoru o současné situaci ve škole a zveřej-

nění informace o odhalení pamětní desky
 – listopad 2011 – v rámci dnů otevřených dveří (sobota 19. 11. 2011) 

slavnostní odhalení pamětní desky na „červené škole“
 – kontrola průchodnosti komínů pro montáž nového topného systému 

a jím vyvolaného vložkování
 – sjednotit tabulky energií do nových tabulek.
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 – zjistit, která cestovní kancelář zajišťuje pobyt žáků ze stonavské školy 
v Chorvatsku.

 – srovnání nákladů pobytu žáků ve škole v přírodě ve Fulneku nebo 
v Bašce Vodě v Chorvatsku.

 – oslovit Ing. Rostislava Uhra, Sedliště, ohledně kotle na dřevní štěpku
 – zjistit, zda se dá udělat škola v přírodě s náplní školní docházky, ale 

organizována cestovní kanceláří.
 – zjistit informace u cestovní kanceláře „Vítkovice Tours“, zda je schop-

na tato kancelář zajistit pobyt našich žáků za stejných podmínek jako 
ve Stonavě

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny 
za 3. čtvrtletí 2011 ve výplatním termínu za září 2011 řediteli Základní 
školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, 
příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá, Mgr. Bohdanu 
Prymusovi ve výši 6 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní 
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 
967, Horní Suchá, Mgr. Ilonu Chalupovou a projednala následující:

 a) Úkoly stálé:
 – měsíční sledování spotřeby energií, odečty provádět ke stejnému datu 

jako dodavatel energií a předkládat ekonomické vyhodnocení
 – předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní 

rok
 – písemné hlášení záručních závad p.
 – pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky radě obce 

ke schválení
 – materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-

stihu – cca týden před zasedáním rady
 – provádět odečty spotřeby plynu v m3 v jednotném termínu s dodavate-

lem tepla a dodavatelem plynu tak, aby hodnoty spotřeby plynu a účto-
vaného tepla byly srovnatelné

 – materiály do RO, které se týkají plnění úkolů zpracovávat přehledně 
tak, aby bylo zřejmé, jak tyto škola plní. Předložit zpracované s předsti-
hem 4–5 dnů před termínem projednávání v příslušné radě

 – sledování stavu oprav budovy školy a koordinace jejich provádění 
včetně předávání informací o nich mezi referenty OÚ a vedením ZŠ

 – akce „Stavební úpravy objektu ZŠ Těrlická 969, Horní Suchá – úspo-
ry energií“ obsahuje zateplení + výměna oken + fasáda + výměna kot-
lů. Na 260 394 Kč je vydáno Rozhodnutí č. 10068883 – SFŽP a čeká se 
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na podpis smlouvy. Podpora v částce 4 426 700 Kč je z  ERDF/FS ( EU) je 
zaregistrována a je vydáno Rozhodnutí, smlouva zatím není podepsa-
ná. Celková částka podpory z OPŽP je ve výši 4 687 094 Kč, což je 90 % 
z celkových způsobilých výdajů. Žádosti o podporu byly podány firmou 
Allowance, s. r. o.

 – koordinace zajištění předkládání PD týkající se oprav ZŠ jejímu vede-
ní příslušnými referenty OÚ před započetím výběrových řízení na pro-
vádění těchto oprav o kterých bude ředitelka informována a seznámí se 
s projektovou dokumentací.

 b) Úkoly z minulých rad:
 – problémy týkající se stavebně – technického stavu budovy byly kon-

kretizovány a shledány tyto:
 – ve špatném stavu zejména bonnský šindel na svislých severních stě-

nách střechy, při pokládání krytiny nebyla odstraněna podkladní fó-
lie

 – izolace stropu nástavby minerální vlnou nekvalitně provedena, me-
zerami prosvítají ocelové nosníky, jednotlivé bloky izolace se nepře-
krývají. V podkroví je dle sdělení zaměstnanců školy v zimě pokojová 
teplota(!). Dále nutno „zpochůznit“ podlahu podkroví, aby bylo mož-
no provádět kontrolu zatékání střechy.

 – chybějící izolace přesahů nástavby – nutno odkrýt parapety a srov-
nat jeden opravený s ostatními.

 – špatné řešení dešťových svodů na spojovacím krčku mezi jídelnou 
a školou.

 – trubky ústředního topení vedoucí v podkroví nejsou dostatečně izolo-
vány, celé řešení vedení topení v nevytápěné části není šťastné, nutno 
zvážit přemístění rozvodů ÚT z půdních prostor ke stropu posledního 
NP.

 – pro snížení spotřeby elektřiny zvážit snížení energií úspornými spo-
třebiči např. úsporné zářivky místo výbojek a nakoupenou zásobu žá-
rovek vhodně využít – zejména v tělocvičně.

 – vyřešit problém s vytápěním celé školy kvůli provozu ZUŠ, netopit ce-
lou ZŠ, žáky dát do jednoho patra, zvážit dotápění přímotopy, předložit 
návrh řešení do zahájení příští topné sezóny.

 – doplnit nové tabulky energií, dle předlohy z RO, údaji od roku 2006 
a pravidelně je pak vyhodnocovat, tabulky doplněny pro teplo za MŠ 
a elektřinu pro ZŠ ostatní se doplňují

 – zpracovat článek do Informátoru, který vysvětlí rodičům, proč nemo-
hou s dětmi využívat dětské školní hřiště vedle základní školy
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 – prověřit možnosti financování ozdravných pobytů žáků u zdravot-
ních pojišťoven a z fondu SFŽP, získat informace jak to dělají ve Stonavě

 – předložit srovnání, z kterého je patrný vývoj platů pro změnách v ta-
rifech od 1. 1. 2011, dle vzoru PZŠ (po požadavku na předložení průměr-
ných platů pedagogických a nepedagogických pracovníků pro vyhodno-
cení dopadu změn platových tarifů k 1. 1. 2011, ekonomka školy doložila 
průměrné platy za rok 2010 a 2011. Z tabulky je patrný pokles průměr-
ných platů, který však je rovněž ovlivněn prémiemi, které za rok 2011 
ještě nebyly vyplaceny – materiál je tedy nic neříkající, nutné srovnání 
tarifních mezd (viz PZŠ).

 – prověření možnosti napojení TUV na stávající rozvod Sportovní haly 
s využíváním solárního ohřevu a měřením pomocí podružného mě-
řidla, předložení cenové nabídky prací.

 – zjištění stavu situace týkající se jídlonosičů pro cizí strávníky (celková 
pořizovací cena, stav v inventurách, úhrada nájemného,…).

 – nechat zpracovat 3 varianty architektonického řešení vstupu do školy 
Ing. Arch. Starým, v návaznosti na možnost výměny vstupních dveří 
ještě v rámci zateplení objektu

 c) Problémy a informace o chodu školy: 
 – k 1. 9. 2011 bylo nahlášeno 353 žáků, během září došlo k úbytku žáků 

na 347 žáků.
 – pracovní poměr ukončili Ing. Nedbalcová, Mgr. Majetná a Mgr. Kise-

lová.
 – nově nastoupili Mgr. Nowaková a Mgr. Konečná.
 – začátkem července dostala škola potvrzenou smlouvu na projekt CO-

MENIUS, na který již také obdržela 80 % finančních nákladů, tj. 14 000 
EUR. V březnu příštího roku očekávají spolupráci s obcí při návštěvě 
zástupců partnerských zemí z Walesu, Francie, Španělska, Německa, 
Maďarska a Polska.

 – z lokality Důlní letos nenastoupilo hodně žáků, do 1 ročníku nastou-
pilo 12 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (8 nových a 4 s odkla-
dem nebo propadlíci). Asi 3 noví dostanou dodatečný odklad. Sociální 
odbor nesdělí, kolik dětí může škola v následujících letech z těchto rodin 
očekávat a díky lokalitám Důlní a Průkopník ředitelka školy doporuču-
je zřízení vyrovnávací třídy.

 – pro snížení ztráty z doplňkové činnosti u školní kuchyně, škola již 
provedla:

 – snížení počtů zaměstnanců z 2,67 v roce 2010 na 1,46 v roce 2011, se 
zatím moc neprojevilo z důvodu vyplácení odstupného propuštěným 
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zaměstnancům. Snížením počtu zaměstnanců škola snížila mzdové 
náklady.

 – od října bude platba za obědy do jídlonosičů snížena o náklady 
na pronájmy jídlonosičů ve výši 2 Kč.

 – Pro snížení ztráty z doplňkové činnosti škola navrhuje:
 – zrušení praní prádla firmou, úspora cca 12 000 Kč ročně z nákladů 

doplňkové činnosti,
 – zvýšení příspěvku za přípravu jídlonosičů (po auditu) na 8 Kč/hod.
 – škola uvažuje o zřízení školního bufetu pro žáky, tím by se zvýšil 

příjem z doplňkové činnosti.
 – na opravy školy v letošním roce, již musela škola zaplatit havarijní 

opravu střechy nad tělocvičnou, kde zatékalo kolem kolektorů na ně-
kolika místech, tato oprava je provedená a ředitelka zadala vyčíslení 
nákladů na nezbytné opravy střešního pláště nad nadstavbou, roz-
počet bude dodán firmou příští týden a předpokládá se realizace této 
opravy nejspíš až v příštím roce, zbylé peníze z letošního rozpočtu 
na opravy střechy jsou šetřeny na opravu žlabů, která již byla prove-
dena firmou PESTAV při zateplení školy, ale není zatím vyúčtována 
a nebyla dodána ani cenová nabídka.

 – ředitelka má další požadavek na vnitřní žaluzie do vyměněných oken, 
nebo klimatizaci do střešních nástaveb– toto se vyhodnotí až po zatep-
lení školy. Na základě zadaných poptávek firmám, bylo zjištěno, že 
na jedno okno o rozměru 145 cm × 202 cm se dají venkovní žaluzie po-
řídit a namontovat za cenu včetně DPH cca 7 500 Kč (Rychlík) a vnitřní 
žaluzie se dají pořídit a namontovat za cenu včetně DPH cca 1 600 Kč 
(PESTAV). V rámci rozpočtové úpravy bylo schváleno pro školu navýše-
ní v položce investice, na dodání a montáž žaluzií v částce 200 000 Kč. 
Ředitelka školy požadovala do tříd vnitřní žaluzie pro zastínění oken 
z důvodu používání projektorů, interaktivních tabulí, PC a.p. a jako 
zastínění proti přímému slunečnímu svitu. Jedná se o zastínění celkem 
103 oken ve škole.

 – úhrada stravného u předškolních dětí v MŠ byla zrušena
 – napojení na teplou vodu ze sportovní haly není hotovo z důvodu ne-

předložení projektové dokumentace p. Rostislavem Chrobákem.
 d) Úkoly nové:
 – najít řešení, jak lze využívat dětské hřiště u ZŠ občany Horní Suché.
 – upřesnit tabulku na MŠ od roku 2006 – doplnit a vyhodnotit přínos 

zateplení a výměny oken na spotřebu tepla
 – srovnání nákladů pobytu žáků ve škole v přírodě v Beskydech na Vi-
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salajích nebo v Bašce Vodě v Chorvatsku.
 – zajistit opravu rampy na školní jídelně.
 – vypracovat návrh na snížení nákladů školní jídelny, tak aby její do-

plňková činnost nebyla v budoucnu ztrátová.
 – zajistit projektovou dokumentaci realizace mateřské školy v nákup-

ním středisku č.p.1257 na ul. Těrlická a předložit k posouzení Mgr. Cha-
lupové a p. Richterové.

 – žaluzie na základní škole (informace, cena, realizace),
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 3. čtvrtletí 2011 

ve výplatním termínu za září 2011 ředitelce Základní školy a mateřské 
školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 967, Horní Su-
chá, Mgr. Iloně Chalupové ve výši 11 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) přizvala na své zasedání p. Jana Nezhybu, zástupce občanského 

sdružení Občané proti spalovně. Ten ve věci plánované výstavby spalov-
ny v lokalitě Barbora sdělil:

 – Havířov nemá další připomínky, názor odboru životního prostře-
dí: – už nic víc se dělat nedá.

 – doprava v Horní Suché by měla být řešena investorem spalovny
 – Občanské sdružení bylo vyloučeno z územního řízení, protože bylo 

prý založeno účelově.
 – během životnosti spalovny (25 let) jde o obrovský zásah do krajiny, ale 

i do budoucnosti a života všech občanů žijících v přilehlých lokalitách.
 – při nakládání s odpady je nutné nejprve odpadům předcházet, mate-

riálně je využívat a recyklovat. Teprve co zbude, by se mělo energeticky 
využít a až poslední možností je skládka.

 b) doporučila Výboru pro životní prostředí projednat veškeré materiá-
ly, týkající se odvolání obce Horní Suchá ve věci územního rozhodnutí 
a rozhodnutí odvolacího orgánu (KÚ MSK) v této věci.

 c) vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje ve věci odvolání se obce Horní Suchá proti vydání územního roz-
hodnutí o umístění souboru staveb a změn staveb pod názvem „Krajské 
integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslez-
ském kraji“. Tímto rozhodnutím se (po formálních úpravách) potvrzu-
je územní rozhodnutí o výstavbě spalovny vydané Magistrátem města 
Karviné, aniž by se vyhovělo jediné připomínce obce Horní Suchá.

 d) doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá podat žalobu proti roz-
hodnutí KÚ MSK o výše uvedené věci a rozhodla o přizvání právní-
ka z advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. na zasedání ZO dne 
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20. 10. 2011.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá a zhotovitelem Ateliér S2 – ing. arch. Josef Starý, Hrabin-
ská 10, 737 01 Český Těšín, pro zpracování návrhu Zadání územního 
plánu Horní Suché, včetně doplňujících průzkumů a rozborů. Celková 
cena díla je 58 400 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

– Rada Obce Horní Suchá doporučila Finančnímu výboru projednat a Za-
stupitelstvu obce Horní Suchá schválit návratnou finanční výpomoc 
5 mil. Kč Svazku měst a obcí okresu Karviná na financování stavby 
„Cyklotrasa podél řeky Olše“.

III.1.31. Zasedání RO dne 13. října 2011
– Rada Obce Horní Suchá pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera jedná-

ním s Českým zahrádkářským svazem ZO 16 o případném odkoupení 
objektu č. p. 20 a pozemku parc. č. 242/2 ul. Hornosušská do majetku 
obce Horní Suchá.

Poznámka: Dům zahrádkářů.
– V souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Rada 
obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá převe-
dení majetku do správy a navýšení majetku ve správě této příspěvkové 
organizace o částku 522 606 Kč ke dni 31. 10. 2011. Jedná se o pořízení 
kolovny a ochranných sítí za brankami.

– Rada Obce Horní Suchá schválila směnu bytu č. 4 o velikosti 1 + 3 
s příslušenstvím v 2. NP, Chrost 1178/4 užívaného nájemci Miroslavem 
a Marií Žídkovými v obci Horní Suchá, který je ve vlastnictví obce Hor-
ní Suchá za byt č. 7, v 3. NP o velikosti 1 + 3 s příslušenstvím, který je 
ve vlastnictví RPG Byty, s. r. o., Stavební 1220/8, Horní Suchá, užívaný 
nájemci Petrem a Danou Stryjovými.

– Rada Obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu s kaucí na byt č. 
4 o velikosti 1 + 3 s příslušenstvím na ulici Chrost 1178/4 v obci Hor-
ní Suchá užívaný od 1. 12. 2011 nájemci Petrem a Danou Stryjovými. 
Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 30 Kč/m2, kauce je stanovena 
ve výši tříměsíčního nájemného tj. v částce 18 651 Kč, nájemní smlouva 
je uzavřena na 12 měsíců s možností každoročního prodloužení při spl-
nění podmínek smlouvy.

– Rada Obce Horní Suchá schválila instalaci měřidel na měření tep-
la v bytech č. 1 – 9, domů č. p. 1179 a 1180, Lokalitní, Horní Suchá 
od 1. 1. 2012. Náklady zapracovat do návrhu rozpočtu obce na rok 2012.
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– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení veřejné zakáz-
ky a elektronické aukce na „Sdružené služby dodávky elektrické ener-
gie pro obec Horní Suchá“ zpracované eCENTRE, a. s., dle mandátní 
smlouvy.

 Výsledné pořadí nabídek:
P o ř a d í 
nabídek:

Uchazeč Nabídková cena 
v Kč bez DPH

1. Amper Market, a. s. 1 021 050
2. CENTROPOL ENERGY, a. s. 1 021 555
3. Dalkia Commodities CZ, s. r. o. 1 038 873,80
4. BICORN s. r. o. 1 063 840
5. V-Elektra, s. r. o. 1 064 915
6. United Energy Trading, a. s. 1 081 850
7. ČEZ Prodej, s. r. o. 1 099 902

– Rada Obce Horní Suchá schválila rozhodnutí zadavatele o výběru nej-
vhodnější nabídky dle elektronické aukce pro akci „Sdružené služby 
dodávky elektrické energie pro obec Horní Suchá“, kterou předložila 
firma Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, 
v ceně 1 020 050 Kč bez DPH, k této částce bude přičteno DPH v aktuální 
výši.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa ATRIS, s. r. o., 739 38 Soběšovice 270, zastoupenou 
Ing. Ladislavem Zahradníčkem na zpracování jednostupňové projek-
tové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti 
pro stavbu „Stavební úpravy 2. NP objektu č. p. 1257/24a, ul. Těrlická 
v Horní Suché – rozšíření kapacity MŠ“ na pozemku parc. č. 94/2 v k. 
ú. Horní Suchá. Cena díla je 348 000 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací fa MaRel 
Corp. s. r. o., Životická 491, 735 43 Albrechtice, pro akci „Dodávka 
a montáž TRV pro objekt ZŠ české ul. Těrlická v Horní Suché“. Jedná se 
dodávku a montáž 2 ks ventilů přírubových přímých DN 65 (poškozené 
při vypouštění systému ÚT – opotřebované z r. 1994). Cena víceprací je 
9 568 Kč bez DPH. Cena díla celkem je 481 265 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa JUBAR, spol. s r. o., 
Stonava 842, 735 34 Stonava, na dodávku stavebně montážních prací 
pro opravy 5 ks vodovodních přípojek, včetně geodetického zaměření 
stavby a bourání vodoměrné šachty u objektu PZKO na ul. Centrum 
v Horní Suché. Cena stavebně montážních prací je celkem 193 202 Kč 
vč. DPH.
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 Cena přípojky pro PZKO je 23 078 Kč bez DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa JUBAR, 

spol. s r. o., Stonava 842, 735 34 Stonava, na dodávku stavebně mon-
tážních prací pro opravy 2 ks kanalizačních přípojek pro objekt PZKO 
a objekt „bowlingu“ č. p. 1030 na ul. Centrum v Horní Suché a bourání 
žumpy u objektu. Cena stavebně montážních prací je celkem 103 880 Kč 
bez DPH.

 Cena přípojky pro PZKO je 72 370 Kč bez DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací fa Pavel 

Baumgartner, Žákovská 1024/2, 736 01 Havířov-Město, na montáž 
a dodávku světelné techniky pro objekt Dělnického domu na ul. Cent-
rum v Horní Suché“ Cena víceprácí je 180 230 Kč s DPH a cena méně 
prací je 74 300 Kč vč. DPH.

 Jedná se o vícepráce:
Počet Položka cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH

1 Světelná hlava Futurelight 
DJ-575 Spot

29 158,33 Kč 5 831,67 Kč 34 990 Kč

1 Světelná hlava Futurelight 
DJ-575 Wash

29 158 Kč 5 832 Kč 34 990 Kč

2 Světelný zdroj Philips 
MSR 95V/575-2

6 150 Kč 1 230 Kč 7 380 Kč

6 Svorka TPC-30, max. 
250 kg

1 650 Kč 330 Kč 1 980 Kč

2 Světla Eurolite KLS-401 
RGB DMX

16 650 Kč 3 330 Kč 19 980 Kč

5 Kabel Cordial CPM 20 m 
XLR-XLR

4 958,33 Kč 991,67 Kč 5 950 Kč

2 Kabel Cordial CPM 10 m 
XLR-XLR

1 483 Kč 297 Kč 1 780 Kč

1 Kabel Cordial CFU 1,5 PC 325 Kč 65 Kč 390 Kč
2 Aktivní reprobox JBL 

PRX612M (2 × 500 W)
37 483,33 Kč 7 496,67 Kč 44 980 Kč

1 Elation Show Designer 1 
(Kontroler pro ovládání 
světel)

16 658,33 Kč 3 331,67 Kč 19 990 Kč

1 Soundcraft lampička 
JB0159

900 Kč 180 Kč 1 080 Kč

8 Kabel Sommer Cable SGH 
3 m

3 133 Kč 627 Kč 3 760 Kč

2 Kabel Sommer Cable SGH 
6 m

983 Kč 197 Kč 1 180 Kč
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1 Přepěťová ochrana Belkin 991,67 Kč 198,33 Kč 1 190 Kč
2 Kabel Cordial CF 1,5 266,67 Kč 52,33 Kč 320 Kč
1 Kabel Cordial CFY 242 Kč 48 Kč 290 Kč

CELKEM 150 190,66 Kč 30 038,34 Kč 180 230 Kč

 Méně práce
1 Eurolite DMX Stage Con-

trol 136 (Kontroler pro 
ovládání světel)

6 658,33 Kč 1 331,67 Kč 7 990 Kč

1 Eurolite DPX-1210 (DMX 
stmívač – řízení světel)

19 158,33 Kč 3 831,67 Kč 22 990 Kč

2 Trisystem PAC-21 (rohové 
úhelníky)

3 333,33 Kč 666,67 Kč 4 000 Kč

2 Trisystem PBS-1 (základ-
na)

1 583,33 Kč 316,67 Kč 1 900 Kč

21 Trisystem PSP-1 (spojovací 
díl)

2 800 Kč 560 Kč 3 360 Kč

5 Trisystem PST-4000 (hli-
níková konstrukce, délka 
4 m)

22 916,67 Kč 4 583,33 Kč 27 500 Kč

1 Trisystem PST-2000 (hli-
níková konstrukce, délka 
2 m)

2 666,67 Kč 533,33 Kč 3 200 Kč

8 Svorka TPC-51 (svorka-
-očko pro uchycení rampy 
ocelovým drátem)

2 800 Kč 560 Kč 3 360 Kč

CELKEM 61 916,66 Kč 12 383,34 Kč 74 300 Kč

– Rada Obce Horní Suchá schválila jako nejvýhodnější nabídku pro 
veřejnou zakázku „Stavební úpravy a zateplení obj. čp. 424 v Horní 
Suché“ na provedení stavebně montážních prací nabídku fa HORN-
STAV CZ s. r. o., Chrost 986, 735 35 Horní Suchá. Cena stavebně mon-
tážních prací je 1 668 444,76 Kč bez DPH (1 835 289,36 Kč vč. DPH).

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo „Stavební 
úpravy a přístavba objektu TJ č.p. 869, Horní Suchá“ a „Stavební úpra-
vy objektu TJ čp. 869, Horní Suchá – realizace úspor energie“ uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a firmou VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675853, zastoupenou Ing. Janem Při-
bylem, místopředsedou představenstva a Ing. Janem Březinou, členem 
představenstva.

 Dodatek č. 2 se týká:
 a) navýšení původní ceny o 2 891 017,17 Kč bez DPH. Celková cena 
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vč. dodatku je 17 372 531,17 Kč bez DPH
 b) změny termínu dokončení díla z 16. 10.2011 na 30. 4. 2012.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku pro dodávku sta-

vebně montážních prací na zakázku „Vstupní dveře česká ZŠ ul. Těr-
lická“ fa Roman Rychlik, Grabovščok 381/18, 735 35 Horní Suchá, 
IČ: 63023458. Cena dodávky a montážních prací je 157 906 Kč bez DPH 
(189 487,20 Kč vč. DPH).

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo ve věci zimní údrž-
by pozemních komunikací, a to chodníku na mostě č. 474-048 přes 
potok Koutňák v Horní Suché u ul. Těrlická v období od 1. 11. 2011 
do 31. 03. 2012 uzavřenou mezi Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava středisko 
Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, zastoupenou Ing. Ji-
řím Baslarem, vedoucím střediska a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 
Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce. Cena 
za provedení prací z uvedené smlouvy se sjednává dohodou, a to pau-
šální částkou ve výši 1 000 Kč bez DPH za celé uvedené období. Daň 
z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů pro přísluš-
né zdaňovací období. Platba bude provedena ve dvou splátkách. První 
splátka za období listopad – prosinec 2011 do konce roku 2011. Druhá 
splátka za období leden – březen 2012 do konce dubna 2012.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o produkčním zajištění 
programu mezi ARS – umělecká agentura, Střížovická 16, 400 01 Ústí 
nad Labem, zastoupenou Mgr. Rudolfem Bitalou a obcí Horní Suchá. 
Předmětem smlouvy je hudební produkce souboru KUČEROVCI na akci 
„Den jubilantů“, která se koná 25. 10. 2011 v Dělnickém domě, za cenu 
24 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila přijetí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 28 500 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá schválila navrženou částku 500 Kč/den, za uží-
vání sportovní haly pro sportovní turnaj ve stolním tenise (6. 11. 2011) 
na základě žádosti Místní skupiny PZKO v Horní Suché.

– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru na pod-
poru Linky bezpečí ve výši 2 100 Kč Sdružení Linka bezpečí, Ústav-
ní 91/95, Praha, zastoupené ředitelkou Ing. Darinou Rössl.

– Rada Obce Horní Suchá schválila vícepráce ve výši 174 292 Kč bez DPH 
pro stavbu „Bytový dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“. Tyto vícepráce 
řeší záměnu zasklení oken a dveří v 1. NP za zasklení bezpečnostní.
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III.1.32. Usnesení ze zasedání ZO dne 20. října 2011
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 5/2011. 

Celkový objem rozpočtu se nemění.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo podání žaloby Obce Horní 

Suchá proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Od-
bor územního plánování, stavebního řádu a kultury, kterým bylo změ-
něno rozhodnutí Magistrátu města Karviné, odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu, o umístění souboru staveb a změn staveb pod 
názvem „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů 
v Moravskoslezském kraji”.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
 a) schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5 mil. Kč 

městu Bohumín na financování stavby „Cyklotrasa podél řeky Olše“,
 b) pověřilo Radu Obce Horní Suchá schválením smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce pro město Bohumín na fi-
nancování stavby „Cyklotrasa podél řeky Olše“.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo:
 a) poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Morav-

skoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava pro potřeby Hasič-
ské stanice Havířov ve výši 50 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2011,

 b) darovací smlouvu mezi Obcí Horní Suchá a Českou republi-
kou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výš-
kovická 40, 700 30 Ostrava, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, 
krajským ředitelem, na poskytnutí finančního daru pro potřeby Hasič-
ské stanice Havířov ve výši 50 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2011

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo odkoupení části pozemku 
parc. č. 574/90 ostatní plocha, o výměře 1 221 m2, vše v k. ú. Horní Su-
chá, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti za podmínky 
úhrady kupní ceny 430 960 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od Moravskoslez-
ského kraje, do majetku Obce Horní Suchá a pověřilo starostu obce dal-
ším jednáním o převodu této nemovitosti do majetku obce.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení objektu č. p. 20 
a pozemku parc. č. 242/2 v k. ú. Horní Suchá na ul. Hornosušská 
od Českého zahrádkářského svazu ZO 16 za cenu 350 000 Kč do majet-
ku obce Horní Suchá. 

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku 
parc. č. 274/3 v k. ú. Horní Suchá na ul. Centrum od manželů Bronisla-
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va a Ilony Kuczerových, Těrlická 937/55, 735 35 Horní Suchá za cenu 
1 840 Kč do majetku obce Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo:
 a) odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemcích parc. č. 3138/72 

a 2532/5 v k. ú. Horní Suchá, které tvoří koryto potoka Sušanka a při-
lehlý pás pozemků kolem tohoto potoka, od pana Osvalda Bielana, Jaro-
slava Lohrera 685, 738 01 Frýdek-Místek za cenu 4 300 Kč do majetku 
obce Horní Suchá,

 b) odkoupení spoluvlastnického podílu 1/28 na pozemcích parc. č. 351/7, 
358, 1023/11, 1036/9, 1036/10, 1036/12, 1930/1, 1933/2, 1933/3, 
3140/5, 3138/44, 3138/45, 3138/46, 3138/47, 3138/48, 1932/3, 1955/4, 
v k. ú. Horní Suchá, které tvoří koryto potoka Sušanka a na pozemcích 
tvořících přilehlý pás podél tohoto potoka, od paní Anny Bielanové, Kři-
venická 412/14, 181 00 Praha -Čimice za cenu 5 000 Kč do majetku obce 
Horní Suchá a odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemcích 
parc. č. 3138/72 a 2532/5 v k. ú. Horní Suchá, které tvoří koryto poto-
ka Sušanka a přilehlý pás pozemků kolem tohoto potoka, od paní Anny 
Bielanové, Křivenická 412/14, 181 00 Praha-Čimice za cenu 4 300 Kč 
do majetku obce Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo:
 a) přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku parc. č. 423/8 

v k. ú. Horní Suchá, který tvoří koryto potoka Sušanka, od pana An-
tonína Giemzy, Nábřeží Julia Fučíka 55, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 
do majetku obce Horní Suchá,

 b) přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku parc. č. 423/8 
v k.ú. Horní Suchá, který tvoří koryto potoka Sušanka, od paní Anděly 
Kruťové, Kubelíkova 1313/4, 736 01 Havířov-Podlesí do majetku obce 
Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
obce Horní Suchá č. 2/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně jeho 
biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem a zru-
šuje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem na území obce Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo v souladu se zřizovací lis-
tinou příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s pol-
ským jazykem vyučovacím Horní Suchá převedení majetku do sprá-
vy a navýšení majetku ve správě této příspěvkové organizace o částku 
522 606 Kč. Jedná se o pořízení kolovny a ochranných sítí za brankami 
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na pozemku parc. č. 10 v k. ú. Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení části pozemku 

parc. č. 2703/3 – orná půda, v k. ú. Horní Suchá od pana Pawlowského 
Piotra Jana, Těrlická 54/190, 735 35 Horní Suchá za cenu 101 070 Kč 
do majetku Obce Horní Suchá.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo umístění pamětní desky po-
řízené příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola s pol-
ským jazykem vyučovacím Horní Suchá na vstupním schodišti uvnitř 
budovy č.p. 227 na ul. Sportovní v Horní Suché.

III.1.33. Zasedání RO dne 27. října 2011
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Bc.Kateřinu Šutor-

kovou, krajskou koordinátorku občanského sdružení Romodrom, Ost-
ravská 84, P.O. BOX 35, Bohumín, které se zabývá prosazováním práv 
a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Byly projednány 
následující aspekty působení této organizace v obci:

 – možnost získání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí – příjem-
cem dotace bude občanské sdružení

 – „Vzájemné soužití“ neprovádí sociální práci v terénu, Romodrom 
ano – pondělí až pátek v době od 8.00 do 16.00 hodin

 – práci provádí sociální a terénní pracovník, náplní práce je 5 hodin 
v terénu + 3 hodiny administrativa denně

 – jedná se např. o práci s dospělými, placení nájmu, styk s úřady, prů-
vodce k soudu, kontrola školní docházky dětí

 Požadavky:
 – vzájemná spolupráce mezi obecním úřadem, spol. RPG, Romodrom, 

Vzájemné soužití a sociální služby Magistrátu města Havířova
 – Romodrom potřebuje materiální podporu – malá kancelář (kontaktní 

místo), nábytek, počítač, internet, WC
 – vytipovat vhodnou místnost co nejblíže vyloučené lokality
 – ze strany obecního úřadu definovat své požadavky vůči o. s. Romod-

rom
 O.s. Romodrom:
 – zmapuje zaměstnanost  (v uvedené lokalitě) sociálně slabých, původ 

obyvatel (odkud jsou), počet dětí. Vzdělání dětí není pro tyto osoby dů-
ležité, nevidí ani po absolvování základní školní výuky žádný finanční 
přínos, bude problém vyřešit školní docházku.

 – po 1/2 až 3/4 roku vyhodnocení přínosu těchto služeb
 – Romodrom chce poskytovat sociální služby na území celé obce
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 – plánovaná návštěva 1. 11. 2011 o. s. Romodrom v Orlové za účas-
ti předsedy výboru pro národnostní menšiny p. Charváta. Na příštím 
jednání rady obce nutno přednést výsledek jednání a vyhodnotit potřeb-
nost aktivit tohoto občanského sdružení v obci Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provedení zimní údržby 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché v zimním období 2011/2012 
na komunikacích a parkovištích uzavřenou mezi firmou: Viktor Topi-
arz, Stonava č. 449, 735 34 Stonava a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 
735 35 Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou.

 Cena za hodinu práce:
 – traktor o výkonu motoru 80 k W činí 500 Kč bez DPH
 – traktor o výkonu motoru 34 kW činí 378 Kč bez DPH
 – za každý příjezd do PZF za účelem provedení zimní údržby 300 Kč bez 

DPH
– Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení platnosti smlouvy 

o nájmu uzavřenou mezi nájemcem JUBAR, spol. s r. o., Stonava 842, 
735 34 Stonava a pronajímatelem Obcí Horní Suchá. Touto dohodou je 
ukončena platnost Smlouvy o nájmu nemovitosti, kterou pronajímatel 
pronajímal nájemci část pozemku parc. č. 1055/1, plocha „F“ v PZF 
v Horní Suché.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku méně a víceprací 
při realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu č. p. 1370/5 
v Horní Suché“:

 Vícepráce:
 – konstrukce truhlářské – okno plastové 105 × 105 cm, nebyly realizo-

vány, nahrazeny okny 105 × 150 cm. Z toho rezultují vícepráce ve výši 
4 200 Kč + DPH.

 Méněpráce:
 – nebyla provedena zazdívka otvorů plochy do 1 m2, bourání konstruk-

cí, tzn. vybourání dřevěných rámu oken dvojitých, proražení otvorů, 
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, příplatek k odvozu, vnit-
rostaveništní doprava a příplatek k vnitrostaveništní dopravě, vše pro-
vedeno v menším rozsahu. Staveništní přesun hmot, tzn. přesun hmot 
pro opravy a údržbu do výšky 25 m, konstrukce klempířské tzn. de-
montáž oplechování parapetů, šíře od 100 do 330 mm rovněž provede-
no v menším rozsahu. Z toho rezultují méněpráce ve výši 28 375,16 Kč 
+ DPH

 Cena díla se zvyšuje o 5 040 Kč včetně DPH.
 Cena díla se snižuje o 34 050,19 Kč včetně DPH
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 Celková cena díla činí: 314 877 Kč včetně DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá a firmou FINSTAL, spol. s r. o., Lučina 6, 
739 39 Lučina, zastoupenou p. Peterem Krškou jednatelem. Předmětem 
dodatku jsou více a méněpráce při realizaci veřejné zakázky „Staveb-
ní úpravy objektu č. p. 1399/2 v Horní Suché“. Cena méněprací činí 
34 050,19 Kč včetně DPH, cena víceprací činí 5 040 Kč včetně DPH. Cel-
ková cena díla pak činí 314 877 Kč včetně DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o užívání odstavné plochy 
uzavřenou mezi p. Zdeňkem Zicháčkem, Dr. Glazera 1213/19, 735 35 
Horní Suchá a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je užívání od-
stavné plochy v Průmyslové zóně František v Horní Suché pro odstavení 
dvou obytných přívěsů za cenu 2 000 Kč/rok/jeden přívěs + DPH.

– Rada Obce Horní Suchá nedoporučila Zastupitelstvu Obce Horní Su-
chá vyhovět žádosti o prominutí dlužné částky 63 750 Kč panu Karlovi 
Dedkovi za užívání nebytových prostor-stolárny v č.p. 126 v Horní Su-
ché na ulici Centrum. Tuto částku nutno vymáhat obvyklým způsobem, 
do doby, kdy Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodne jinak

– Rada Obce Horní Suché schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí 
Horní Suchá a společnosti MADT a. s. Slezská 950, 735 14 Orlová-Po-
ruba, IČO: 25819909 zastoupenou ing Richardem Juřicou – obchodním 
ředitelem na provedení díla „Zhotovení hydroizolace střechy systémem 
Firestone EPDM na objektu TJ č.p. 869 Horní Suchá“. Cena za provede-
ní díla je 625 045 Kč bez DPH tj. 750 054 Kč vč. DPH (20 %).

– Rada Obce Horní Suchá schválila zahrnutí částky 500 000 Kč určené 
pro zpracování projektové dokumentace pro ochranu před bleskem 
a instalaci hromosvodu na Sportovní hale, Těrlická 1356, Horní Suchá 
do návrhu rozpočtu obce Horní Suchá pro rok 2012.

III.1.34. Zasedání RO dne 15. listopadu 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o podílu na spolufinanco-

vání přeložky potrubí Js 150 a provedení propojky v zemi s potrubím 
Js 300 uzavřenou mezi společnosti Green Gas DPB, a. s., Rudé armá-
dy 637, 739 21 PASKOV, zastoupenou Ing. Antonínem Kunzem, Ph.D, 
předsedou představenstva a Obcí Horní Suchá. Předmětem dohody je 
závazek společnosti Green Gas DPB, a. s. uhradit náklady na projekční 
a realizační práce včetně nákladů na zpracování geometrického plánu 
a uhradit cenu věcného břemene do výše 400 000 Kč bez DPH a závazek 
Obce Horní Suchá uhradit zbývající náklady potřebné na dokončení 
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celé přeložky a uvedení do provozu. 
 Obec Horní Suchá souhlasila:
 1) se zhotovením a umístěním výše uvedené stavby Vývojová dílna spe-

ciálních technologií, říjen 2010, místo stavby: pozemek parc. č. 1055/1 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché s podmínkami:

 – projekt přípojky tepla realizovat v součinnosti se společnosti GASCON-
TROL, společnost s r. o., Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov-Suchá, 
která je v rámci Koncesní smlouvy koncesionářem k zajištění výstavby, 
financování a provozování zařízení pro dodávku tepla v Průmyslové 
zóně František

 – oplocení jižní strany pozemku posunout k bezpečnostnímu pásmu 
jámy F – 1

 2) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Vývojová dílna spe-
ciálních technologii

 3) se vstupem na pozemek parc. č. 1055/1 za účelem zhotovení příjez-
dové komunikace k hale, zhotovení přípojky splaškové a dešťové ka-
nalizace, vodovodní přípojky, elektropřípojky NN a umístěním těchto 
přípojek inženýrských sítí na témž pozemku

 4) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k části pozemku parc. č. 1055/1 mezi povinným – Obci Horní Suchá 
a oprávněným – Speciální technologie, s. r. o. a ukládá její uzavření 
před podáním žádosti o stavební povolení, případně před podáním žá-
dosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy.

– Rada Obce Horní Suchá vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 1055/1 v Průmyslové zóně František v Horní Suché za těchto 
podmínek:

 – uvedení zamýšlené podnikatelské činnosti na pronajímaném pozem-
ku

 – zájemce navrhne výši ročního nájemného, kdy nejnižší možné roční 
nájemné činí 9 Kč/m2 + DPH.

 Zájemce se zaváže:
 – získat pravomocné stavební povolení do 1 roku od podpisu nájemní 

smlouvy
 – zahájit stavbu do 1,5 roku od podpisu nájemní smlouvy
 – získat pravomocný kolaudační souhlas do 3 let od podpisu nájemní 

smlouvy
 Zájemce předloží písemnou nabídku s uvedením:
 – podnikatelské činnosti
 – nabízené ceny
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 – harmonogramu realizace podnikatelského záměru, tzn. termínu vy-
řízení územního a stavebního povolení, zahájení stavby, kolaudačního 
souhlasu, na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode 
dne vyvěšení tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce 
Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací při reali-
zaci veřejné zakázky „Oprava příjezdové komunikace na stávající ma-
nipulační plochu v areálu Průmyslové zóny František v Horní Suché“ 
spočívající v :

 – položení 12 m2 zámkové dlažby z důvodu napojení se nové dlažby 
na původní ve výškově příznivém místě

 – položení 45 m2 živičné vrstvy a s tím souvisejících prací. Plocha s ži-
vičnou vrstvou byla prodloužena až na kolej vlečky vedoucí s objektu F4 
a tím byl vyloučen nevhodný spoj asfalt – beton před kolejištěm.

 Cena díla se zvyšuje o 44 408 Kč včetně DPH.
 Celková cena díla činí: 258 334 Kč včetně DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá a firmou JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 
31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, zastoupenou p. Miroslavem Jankem 
jednatelem. Předmětem dodatku jsou vícepráce při realizaci stavby 
„Oprava příjezdové komunikace na stávající manipulační plochu v are-
álu Průmyslové zóně František v Horní Suché“.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Dodatek č.25 ke smlouvě na dodáv-
ku tepelné energie se společností PROENERGO TRADE s. r. o.platný 
od 1. 11. 2011, kterým se zvyšuje cena tepla pro objekty zásobované ply-
nem z regulační stanice v Průmyslové zóně František na 547,58 Kč/GJ 
bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Dodatek k odpisovému plánu z roku 
2003 předložený dne 2. 11. 2011 na kolovnu a ochranné sítě za branka-
mi pro odpisování Základní školou a mateřskou školu s polským jazy-
kem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, 
Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo pro „Zabezpečení 
a provádění úklidových prací“ firmou Tompošová Emilia, K Přehra-
dě 299/27, Havířov-Životice, od 1. 12. 2011, pro objekt ve vlastnic-
tví Obce Horní Suchá na ulici Lokalitní 1180/4, za cenu dle smlouvy 
50 Kč/ byt/ měsíčně v celkové roční výši 7 200 Kč za vchod.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na dodávku obecního 
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kalendáře pro rok 2012, ve kterém bylo osloveno 5 firem
 b) schválila Kupní smlouvu k veřejné zakázce „Obecní kalendář pro rok 

2012“ uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Danter – reklama a potisk, 
s. r. o., Muglinovská 175/111, 712 00 Ostrava, zastoupenou Pavlem Žůr-
kem. Cena za výrobu a dodávku 1 900 ks stolních kalendářů obce Horní 
Suchá pro rok 2012 činí 56 088 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá s okamžitou platností zvýšila cenu palivového 
dřeva káceného v k. ú. Horní Suchá na 400 Kč/m3.

– Rada Obce Horní Suchá:
 c) schválila poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 Kč za 120 bezpří-

spěvkových odběrů krve(Zlatý kříž II.třídy) p. Ivanu Juríkovi
 d) schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč za 80 bezpří-

spěvkových odběrů krve (Zlatý kříž III.třídy) p. Markovi Gabzdylovi
 e) rozhodla o zveřejnění této informace v obecním zpravodaji

III.1.35. Zasedání RO dne 23. listopadu 2011
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Ing. Ladislava Za-

hradníčka, který představil projektovou dokumentaci výstavby mateř-
ské školy v objektu bývalého nákupního střediska na ul. Těrlické v Hor-
ní Suché a následující varianty:

 a) využití původního schodiště
 b) přístavba nového schodiště na severní straně budovy a prostory MŠ 

směrovat okny na jih. Vzhledem k tomu, že se bude dle stavebního řadu 
jednat o změnu užívání bude stavební úřad zřejmě požadovat zřízení 
bezbariérového přístupu – výtahu. Tento by bylo ideální umístit na se-
verní stranu budovy spolu se schodištěm

 c) možnost přestěhování restaurace do patra a MŠ umístit v přízemí, 
nutno projednat s vlastníkem

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní 
objektu čp. 1257, ul. Těrlická (pro provozování mateřské školy) mezi 
budoucím pronajímatelem firmou VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 
735 35 Horní Suchá, zastoupenou jednatelem společnosti Ladislavem 
Čečotkou a budoucím nájemcem Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 
735 35 Horní Suchá, zastoupenou starostou Ing. Janem Lipnerem. 
Cena nájmu bude 400 Kč/m2/rok

– Rada Obce Horní Suchá projednala personální situaci na stavebním 
úřadě Obecního úřadu v Horní Suché a nesouhlasila s rozšířením počtu 
pracovních míst v obecním úřadu o 1 místo.

Poznámka: K tomuto bodu nevzniklo usnesení.
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– Rada Obce Horní Suchá souhlasila s vedením objížďky v katastru obce 
Horní Suchá po silnici II/474 ul. Osvobození a II/475 ul. Stonavská 
do dobu vyloučení provozu na silnici I/59 v katastru města Karviné 
z důvodu opravy mostu ev. č. 59-007 přes potok Stonávka a z důvo-
du přeložky veřejného osvětlení s tím, že předpokládaná doba objížďky 
bude 4 týdny.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení 5 mil. Kč na roční ter-
mínovaný vklad s úrokovou sazbou 2,15 % p.a. u Volksbank a uložení 
2,5 mil. Kč na roční termínovaný vklad s úrokovou sazbou 2,50 % p.a. 
u spořitelního družstva Unibon.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku PROJEKTY VODAM, 
s. r. o. Hranice na vypracování studie „Horní Suchá – protipovodňová 
opatření“ (poldr Chrost) ve výši 39 960 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu objek-
tu, kterým se pronajímá celý prostor Dělnického domu o celkové vý-
měře 1 366,22 m2 v Horní Suché na ulici Centrum 231 na pozemku 
parc.č.266 s těmito výšemi nájemného:

 300 Kč/m2/rok + DPH za 42,03 m2 – kuchyň
 500 Kč/m2/rok + DPH za 76,73 m2 – restaurace
 300 Kč/m2/rok + DPH za 391,98 m2 – sál v 1.NP
 150 Kč/m2/rok + DPH za 74,79 m2 – bar pod pódiem v 1.PP
 150 Kč/m2/rok + DPh za 169,11 m2 – bar + galerie v 2.NP
 150 Kč/m2/rok + DPH za 131,97 m2 – venkovní terasa
 150 Kč/m2/rok + DPH za 479,61 m2 – ostatní plochy (soc.zázemí, chod-

by, šatny,..)
 Nájem od 1. 12. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

firmě Jarmila Waloszková, Obecní 543, Albrechtice, IČ: 73014134.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání členy finančního vý-

boru ke společnému projednání návrhu rozpočtu obce Horní Suchá 
na rok 2012.

III.1.36. Zasedání RO dne 8. prosince 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení nájmu ke dni 

31. 12. 2011, pro byt č.3 o velikosti 1+2 I.kat. s paní Ingrid Niedobovou, 
Stavební 1226/2a v obci Horní Suchá.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) souhlasila s poskytnutím účelového příspěvku za rok 2011 pro doplň-

kovou činnost Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, v částce 190 000 Kč
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 b) souhlasila s přesunem prostředků z neúčelového příspěvku školy pro 
účelový příspěvek na doplňkovou činnost Základní školy a mateřské 
školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, v částce 190 000 Kč

 c) nařídila vrácení nevyčerpané části neúčelového příspěvku Základní 
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, v částce 
255 000 Kč na účet zřizovatele.

– Rada Obce Horní Suchá:
 a) nedoporučila zastupitelstvu obce zrušení doplňkové činnosti – vaření 

obědů pro cizí strávníky od 1. 1. 2012 pro Základní školu a mateřskou 
školu, Horní Suchá, příspěvková organizace z důvodu její ztrátovosti.

 b) schválila účelový neinvestiční příspěvek pro Základní školu a ma-
teřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012, ve výši 72 000 Kč na doplňkovou činnost na vaření 
obědů pro cizí strávníky (jedná se o příspěvek cca 4 Kč + DPH na jeden 
uvařený oběd).

 c) schválila cenu za oběd pro cizí strávníky ve výši 63 Kč vč. DPH 14 % 
„jídlonosič“ a 66 Kč vč. DPH 20 % „na talíř“ od 1. 1. 2012 pro Základní 
školu a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa IGEA s. r. o., 
Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, na zpracování projektové dokumentace 
pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Su-
chá – lokalita Paseky“ k územnímu a stavebnímu řízení včetně inženýr-
ské činnosti. Cena projekčních prací je 297 000 Kč bez DPH. Příprava 
smluv pro sjednání souhlasu se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene bude za cenu 150 Kč/ks bez DPH. V případě 
také i sjednávání smluv bude cena za 1 ks smlouvy 600 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá, 735 35 Horní Suchá, Sportovní 3/2 a JUBAR, spol. s r. o., 
Stonava 842 na dodávku a instalační práce veřejné zakázky „Odkana-
lizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – kanalizační pří-
pojky, veřejná část“. Celková cena díla pro stavebně montážní práce je 
4 994 118 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější a nejvhodnější nabíd-
ku KARO inženýrské sítě, s. r. o., Železárenská 1267/21, Ostrava-Mari-
ánské Hory na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava stávající místní 
komunikace ul. Dvojitá, Horní Suchá“ a „Oprava stávající místní ko-
munikace ul. Šikmá, Horní Suchá“. Cena stavebně montážních prací je 
4 157 821 Kč bez DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřenou 
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mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá a společ-
nosti fa IGEA s. r. o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, zastoupenou Ing 
Petrem Kotlánem, jednatelem společnosti na provádění autorského do-
zoru na „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“ , 
kterým se mění ustanovení smlouvy čl. V. Objednatel zaplatí zhotoviteli 
za dílčí plněné předmětu smlouvy 84 000 Kč bez DPH do 30. 12. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá vyhlásila grant na spolufinancování kultur-
ních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2012.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí 
Horní Suchá, Sportovní 3/2 a společností ELSPOL – Gattnar s. r. o., 
Harantova 1178, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou René 
Orawczakem, ředitelem společnosti, na provedení stavebně montážních 
prací pro stavbu „Stavební úpravy ulic Starodvorská, Kaštanová, Pala-
renská a Parková v Horní Suché – Veřejné osvětlení“. Cena za provede-
ní díla je 298 769,30 Kč bez DPH tj. 358 523,16 Kč vč. DPH (20 %).

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku stavebně montážních 
prací fa Jankostav s. r. o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunči-
ce, IČ: , zastoupenou p. Miroslavem Jankem – jednatelem, na provede-
ní rekonstrukce ležaté části kanalizace na ul. Sportovní a úpravu vstu-
pu do objektu č.p. 366, Horní Suchá. Celková cena prací je 160 550 Kč 
vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá schválila vícepráce ve výši 150 721 Kč vč. DPH 
týkající se zámečnických výrobků jenž jsou součástí konstrukčního sys-
tému (balkóny a schodiště) a vícepráce ve výši 66 933 Kč vč. DPH tý-
kající se doplnění zámečnických výrobků nutných pro osazení výplní 
stavebních otvorů (kovové prvky pod okny). Obě tyto vícepráce náleží 
ke stavbě „Bytový dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“.

III.1.37. Zasedání RO dne 15. prosince 2011
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o jmenování hodnotící komise pro 

„Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce Horní Suchá. 
Hodnotící komise bude plnit funkci komise pro otvírání obálek.

 Komise pro hodnocení nabídek pro výše uvedenou veřejnou zakázku:
 Členové: Náhradníci:
 1) Josef Žerdík 1) Evžen Faja
 2) Ing.Marian Pilch 2) Ing. Martin Adamiec
 3) Ing. Tomáš Hejl 3) Mária Sládečková
 4) Ing. Petr Chlebik 4) Mgr. Edvard Rychlik
 5) Mgr. Marie Nedbalcová 5) Ing. Bohdana Wojcíková
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III.1.38. Zasedání RO dne 22. prosince 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru 

ve výši 1 000 Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá medaile 
prof. MUDr. J. Jánského) Ing. Zbigniewu Molinkovi, Stavební 28, Hor-
ní Suchá a zveřejnění poděkování v Informátoru.

– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Mgr. Ilonu Chalupo-
vou ředitelku Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace, Těrlická 967, Horní Suchá a byly projednány tyto body:

 a) Úkoly stálé:
 – Měsíční sledování spotřeby energií – odečty provádět ke stejnému 

datu jako dodavatel energií a předkládat ekonomické vyhodnocení ná-
kladů – Nadále budou předkládány vždy v březnu s doplněnou roční 
spotřebou  –  úkol plněn částečně a trvá.

 – Předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní 
rok v březnu – úkol trvá.

 – Písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – za uplynulý 4.Q ne-
byly zjištěné záruční závady – úkol plněn a trvá.

 – Pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky radě obce 
ke schválení – za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné zakázky nad 100 tis. Kč 
úkol plněn a trvá.

 – Materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu. Materiály do RO, které se týkají plnění úkolů zpracovávat pře-
hledně tak, aby bylo zřejmé, jak tyto škola plní – cca týden před zasedá-
ním rady obce – materiály předloženy 16. 12. 2011 – plní se, úkol trvá.

 – Provádět odečty spotřeby plynu v m3 v jednotném termínu s doda-
vatelem tepla a dodavatelem plynu tak, aby hodnoty spotřeby plynu 
a účtovaného tepla byly srovnatelné, tato spotřeba není v tabulce spotře-
by tepla, nutno dopnit – plní se, úkol trvá.

 Z: Mgr. Chalupová
 – Sledování stavu oprav budovy školy a koordinace jejich provádění 

včetně předávání informací o nich mezi referenty OÚ a vedením ZŠ:
 – Akce „Stavební úpravy objektu ZŠ Těrlická 969, Horní Suchá – úspo-

ry energií“ obsahuje zateplení + výměna oken + fasáda + výměna kotlů. 
Smlouva na schválenou podporu zatím není podepsaná. Celková částka 
podpory z OPŽP je ve výši 4 687 094 Kč, což je 90 % z celkových způsobi-
lých výdajů. Žádosti o podporu byly podány firmou Allowance, s. r. o. 
V současné době je již dokončena výměna oken, zateplení fasády, vý-
měna kotlů a dodání a montáž regulačních ventilů na radiátory v celé 
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ZŠ. Akce není zatím dofakturována. Je provedena výměna vstupních 
dveří – úkol plněn a pokračuje.

 – Koordinace zajištění předkládání PD týkající se oprav ZŠ jejímu vede-
ní příslušnými referenty OÚ před započetím výběrových řízení na pro-
vádění těchto oprav o kterých bude ředitelka informována a seznámí se 
s projektovou dokumentací – v uplynulém čtvrtletí byla ředitelka školy 
vyzvána k prohlédnutí zpracované PD pro chodníky u MŠ – úkol se plní 
průběžně.

 b) Úkoly z minulých rad:
 – Problémy týkající se stavebně – technického stavu budovy byly kon-

kretizovány a dne 1. 10. 2010 shledány tyto:
 – Ve špatném stavu zejména bonnský šindel na svislých severních stěnách 

střechy, při pokládání krytiny nebyla odstraněna podkladní fólie – ře-
ditelka nechala zpracovat od p. Chodury(klempířská a pokrývačská 
firma) rozpočet na opravu střešní krytiny – cena je cca 160 tis. Kč – ne-
doporučuje však pokládat bonnský šindel, ale modifikované pásy. Pana 
Choduru pozvat na jednání RO k vysvětlení rozpočtu. Paní Sládečková 
musí vysvětlit způsob odstranění závad na bonnském šindeli v rámci 
oprav bez výměny krytiny, jen opravou.

 – Izolace stropu nástavby minerální vlnou nekvalitně provedena, meze-
rami prosvítají ocelové nosníky, jednotlivé bloky izolace se nepřekrývají. 
V podkroví je dle sdělení zaměstnanců školy v zimě pokojová teplota(!). 
Dále nutno „zpochůznit“ podlahu podkroví, aby bylo možno prová-
dět kontrolu zatékání střechy – není zatím zadaná PD, bude zadaná 
v 2. etapě oprav, které již na rozdíl od 1. etapy nesouvisí se zateplením 
školy.

 – Chybějící izolace přesahů nástavby – nutno odkrýt parapety a srovnat 
jeden opravený s ostatními – bylo provedeno při zateplení školy – dále 
neuvádět – úkol splněn

 – Špatné řešení dešťových svodů na spojovacím krčku mezi jídelnou 
a školou – oprava provedena při zateplení školy, při deštích zateklo, 
takže byla oprava reklamována, závada se odstranění po deštích – dále 
neuvádět – úkol splněn

 – Trubky ústředního topení vedoucí v podkroví nejsou dostatečně izolo-
vány, celé řešení vedení topení v nevytápěné části není šťastné, nutno 
zvážit přemístění rozvodů ÚT z půdních prostor ke stropu posledního 
NP –  bude řešeno v 2. etapě je nutné zadat PD.

 Plnění: postup navrhovaný Ing. Ilíkem nebude realizován. Nutno zadat 
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řešení PD pro zpochůznění půdy školy. Zpracovat aktuální stav oprav 
ZŠ a ne dokola opisovat v zápise z jednání RO to samé. Nechat předložit 
cenové nabídky jednotlivých prací.

 – Vyřešit problém s vytápěním celé školy kvůli provozu ZUŠ, netopit ce-
lou ZŠ, žáky dát do jednoho patra, zvážit dotápění přímotopy, předložit 
návrh řešení do zahájení příští topné sezóny.

 – Škola sestěhovala výuku ZUŠ do dvou podlaží, provedla se re-
gulace ÚT a nebude se přitápět přímotopy. Reguluje se v kotelně + 
odstavováním(regulací) ÚT pomocí nově instalovaných termoregulač-
ních ventilů po ukončení výuky. Úkol splněn a dále neuvádět.

 – Doplnit nové tabulky energií, dle předlohy z RO, údaji od roku 2006 
a pravidelně je pak vyhodnocovat, tabulky doplněny – úkol splněn 
a dále bude uváděn jen v úkolech stálých.

 – Prověření možnosti napojení TUV na stávající rozvod Sportovní haly 
s využíváním solárního ohřevu a měřením pomocí podružného mě-
řidla, předložení cenové nabídky prací. Dne 14. 12. 2011 nastoupil pan 
Chrobák a provedl a vyfakturoval přepojení na odběr TUV ze Sportovní 
haly. Úkol splněn, dále nesledovat.

 – Zpracovat článek do Informátoru, který vysvětlí rodičům, proč nemo-
hou s dětmi využívat dětské školní hřiště vedle základní školy, článek 
byl zpracován a dán do Informátoru č.12 – hřiště mohou navštěvovat 
děti pouze v doprovodu rodičů v době kdy tam nejsou školní děti a rodi-
če za ně převezmou zodpovědnost. Úkol splněn – dále nesledovat.

 – Upřesnit tabulku na MŠ od roku 2006 – doplnit a vyhodnotit přínos 
zateplení a výměny oken na spotřebu tepla – tabulky byly školou před-
loženy na RO, přínos zateplení bude předložen až na příští RO – úkol 
nesplněn

 – Tabulky jsou jednotné pro obě školy dle návrhu Ing. Adamiece 
a Ing. Pilcha, tak aby byly čitelné a stejné – tabulky byly zpracovány 
Ing. Adamiecem a Ing. Pilchem a byly školou předloženy na RO – úkol 
splněn a dále neuvádět

 – Srovnání nákladů pobytu žáků ve škole v přírodě v Beskydech na Visa-
lajích nebo v Bašce Vodě v Chorvatsku – po prostudování předložených 
nákladů na pobyt v Chorvatsku a v ČR, budou školy nadále realizovat 
pobyty jen v ČR z důvodu příliš vysoké ceny a nezájmu školy o zahra-
niční pobyty, dále neuvádět.

 – Zajistit opravu rampy na školní jídelně – rampa bude opravena 
na jaře, teď už je zima, hrozily by mrazy. Opravu bude dělat fa Vapes. 
Opravu na příští rok jsme domlouvali na zářijové radě, peníze byly 
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vyčleněny v novém rozpočtu. Nebylo tedy možné splnit do 15. prosince. 
Úkol nesplněn, pokračuje.

 – Vypracovat návrh na snížení nákladů školní jídelny, tak aby její do-
plňková činnost nebyla v budoucnu ztrátová – záležitost byla projed-
nána a předložena RO a ZO, čekáme ještě na výsledky veřejnosprávní 
kontroly a pro následující období bude obec příspívat na doplňkovou 
činnost. Úkol splněn částečně, nutno pokračovat až do odstranění ztrá-
ty z doplňkové činnosti.

 – Zajistit projektovou dokumentaci realizace mateřské školy v nákup-
ním středisku č.p. 1257 na ul. Těrlická a předložit k posouzení Mgr. Cha-
lupové a p. Richterové – je podepsaná smlouva na PD s firmou Atris.

 – Venkovní žaluzie na základní škole (informace, cena, realizace) – za-
dat zpracování rozpočtu Ing. Chlebíkovi a prověřit, zda není nutná 
světelná studie, pak může být vyhlášena soutěž.

 d) Úkoly nové:
 – Zjistit kdo má pozemek pod dětským hřištěm parc.č. 94/1 v k.ú. Hor-

ní Suchá, ve správě (ZŠ nebo Sportovní hala)
 – při sestavování rozpisu rozpočtu školy na rok 2012 zapojit příspěvek 

na lyžařský kurz v plné výši pro ty žáky, kteří se účastní lyžařského vý-
cviku poprvé za dobu výuky na 2. stupni. Ostatním žákům obec na ly-
žařský kurz přispívat nebude. Takto nutno postupovat i při sestavování 
návrhu rozpočtu obce v dalších letech.

 – Pozvat na jednání RO zástupce firmy „L. Chodura – klempířství“ k do-
jasnění rozpočtu na řešení špatného stavu částí střechy přivrácených 
k severu.

 – nutno vyjasnit příčiny závad ve vytápění některých místností školy 
na jednání s projektantem, dodavatelem stavby a provozovatelem kotel-
ny

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 4. čtvrtletí 2011 
ve výplatním termínu za prosinec 2011 ředitelce základní školy Mgr. Ilo-
ně Chalupové ve výši 18 000 Kč.

– Rada obce přizvala na své zasedání ředitele Základní školy a mateřské 
školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, Mgr. Bohdana Pry-
muse a byly projednány tyto body:

 a) Úkoly stálé:
 – Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákla-

dů – tabulka přiložena, je provedeno doplnění nové tabulky zpracované 
Ing. Pilchem a Ing. Adamiecem jsou doplněny za předchozí roky-úkol 
splněn a trvá – v tabulkách jsou drobné nepřesnosti, spojené s přeno-



151

sem dat v uzamčených buňkách, rozšířit tabulky o spotřebu plynu v m3, 
doplnit a opravit pro příští RO v 3/2012.

 – Předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní 
rok – budou předloženy výsledky hospodaření vždy po ukončení kalen-
dářního roku, úkol stálý, trvá.

 – Písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – úkol trvá, plní se 
průběžně, za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné závady shledány.

 – Pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky RO 
ke schválení – za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné realizovány – úkol 
trvá.

 – Materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu – materiály předloženy 13. 12. 2011 – úkol plněn a trvá.

 – Řešení úbytku žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v mé-
diích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce 
s obcí, koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, 
využívání nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, 
kvalitu a finanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o stu-
dium na škole – ve 4.Q. , dle zprávy ředitele školy, proběhly tyto pre-
zentace: škola byla 2× prezentována v reg. vysílání ČT a 4× v novinách 
Glos Ludu, 3× ve vysílání Českého rozhlasu, v Informátoru obce byl 
článek o škole v říjnovém a prosincovém čísle – v následujícím roce lze 
počítat, že přijdou 2 žáci ze Stonavy, z Albrechtic nikdo, to znamená, že 
by ve škole mělo být 75 žáků v MŠ se nejspíš neudrží dvě oddělení – plní 
se – úkol trvá.

 – Odečty spotřeby plynu a spotřeby tepla provádět ve stejném termínu 
jako dodavatel tepla a plynárny tak, aby hodnoty spotřeby plynu a do-
dávek tepla byly srovnatelné. Ředitel školy zajistil a provádí odečty sou-
časně s dodavatelskou firmou – úkol plněn a trvá.

 – V materiálech odlišit typem písma úkol a zprávu z plnění úkolu 
(např. kurzívou) – plní se průběžně a úkol trvá

 b)Úkoly z minulých rad:
 – Sjednotit tabulky energií obou škol. Tyto byly dodány panem Ing. Pil-

chem a Ing. Adamiecem v 6/2011 a ekonomka je nedoplnila ani v ná-
hradním termínu do září 2011 – doplněné tabulky byly dodány v 12/2011 
s drobnými nepřesnostmi a budou doplněny o spotřebu plynu v m3 a le-
gendu, úkol splněn a trvá, dále bude veden v úkolech stálých.

 – Ředitel školy se domluví s p. Kalinou na prohlídce prostor pro kotel 
a tech. zařízení pro uskladnění štěpky. Schůzka zatím neproběhla, ni-
kdo se s ředitelem nekontaktoval. Nutno oslovit i jiné firmy, které by 
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toto tepelné hospodářství byly ochotné provozovat a zjistit, zda vytápění 
štěpkou je technicky možné. Byl proveden průzkum trhu na změnu sys-
tému vytápění ZŠ s PJV, kdy byly osloveny tyto firmy: TZB Orlová, EKO 
Komfort, Pirochta, ESEL, výsledek – ozval se jen p. Pirochta. Při insta-
laci nového kotle bude třeba bourat stěnu budovy. Byl osloven p. ing.
Uher, který má předložit nabídku za firmu CAT fire servis Trading 
s. r. o. Ostrava. Ředitel školy rovněž kontaktoval firmu TEDOM, která 
předložila nabídku na instalaci kogenerační jednotky do kotelny školy, 
nabídka je v příloze předložena k posouzení radním, předpokládaná 
cena 1,5 mil Kč . Úkol plněn částečně a trvá, nabídku p. Kaliny však 
dále nesledovat.

 – Ředitel školy zajistí propagaci odkrytí pamětní desky na „červené“ 
škole, akce byla přesunuta na listopad 2011 – propagace akce byla 
zajištěna-informací v Informátoru, byl přizván tisk, rozhlas, televize 
a v hojném počtu se účastnila veřejnost, úkol splněn, dále nesledovat.

 – Připravit informaci o PZŠ do Informátoru. Tato informace byla zve-
řejněna v prosincovém INFORMÁTORU. Úkol splněn, dále nesledovat.

 – Článek do říjnového Informátoru o současné situaci ve škole a zve-
řejnění informace o odhalení pamětní desky. T: 20. 10. 2011 – Článek 
v Informátoru č.10 a č.12 – úkol splněn, dále nesledovat

 – Listopad 2011 – v rámci dnů otevřených dveří (sobota 19. 11. 2011) 
slavnostní odhalení pamětní desky na „červené škole“, koordinace akce. 
T: 18. 11. 2011 – akce proběhla za přítomnosti starosty, ohlasy jsou klad-
né – úkol splněn, dále nesledovat

 – Kontrola průchodnosti komínů pro montáž nového topného systému 
a jím vyvolaného vložkování – byla provedena kontrola průchodnos-
ti komínu revizním technikem panem Výtiskem fa KOPTEX a komíny 
bude nutno převložkovat nerezovou vložkou. Komín je průchozí. To zda 
komíny budou vyhovovat záleží na výkonu a typu instalovaného kotle, 
předem se to nedá určit, revize je ve škole, dle výkonu kotle se komín 
bude opravovat – úkol splněn

 – Sjednotit tabulky energií do nových tabulek – úkol splněn, dále v úko-
lech stálých

 – Zjistit, která cestovní kancelář zajišťuje pobyt žáků ze stonavské školy 
v Chorvatsku – v roce 2011 pobyt zajišťovala CK Kovotour Plus, náklady 
na jedno dítě – cca 17 tis. Kč, z toho 2 tis. hradí rodiče. Pobyt organizuje 
obec. Obdobně je to v Albrechticích – úkol splněn

 – Srovnání nákladů pobytu žáků ve škole v přírodě ve Fulneku nebo 
v Bašce Vodě v Chorvatsku – po prostudování předložených nákladů 
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na pobyt v Chorvatsku a v ČR, budou školy nadále realizovat pobyty 
jen v ČR z důvodu příliš vysoké ceny a nezájmu školy o zahraniční po-
byty – úkol splněn, dále neuvádět

 – Zjistit, zda se dá udělat škola v přírodě s náplní školní docházky, ale 
organizována cestovní kanceláří – CK by musela zajistit dopravu, stra-
vu, zaměstnání pedagogů na místě a škola si bude jen organizovat pro-
gram. Nešlo by takový pobyt nazvat školou v přírodě. Školu v přírodě 
organizuje a zajišťuje škola s oprávněním k výkonu vzdělávací činnosti, 
je to součást výuky. Musí se postupovat dle platného školského zákona 
a vzdělávacího plánu školy – úkol splněn.

 – Zjistit informace u cestovní kanceláře „Vítkovice Tours“, zda je schop-
na tato kancelář zajistit pobyt našich žáků za stejných podmínek jako 
ve Stonavě, T: 15. 12. 2011 – Ne, tato cestovní kancelář zajišťuje jen po-
byt a ostatní je na organizátorovi akce, hlavně nezaměstnává pedago-
gy, takže platy ped. dozoru musí hradit škola – projednáno telefonicky 
s obchodním zástupcem CK – úkol splněn

 – Projev p. starosty 19. 11. 2011 při odhalení pamětní desky – úkol spl-
něn

 Předložit návrhy vzhledu informativních tabulí na školách a zajistit po-
věšení poštovní schránky – zatím není provedeno, p. Sládečková je vy-
tížena probíhajícími a dokončovanými inv. akcemi – úkol nesplněn

 c) Problémy a informace o chodu školy dle zprávy ředitele
 – V prosinci 2011 byla ve škole ČŠI – nebyly shledány závady a oficiální 

zpráva bude zřizovateli doručena během prosince
 – Při změně způsobu financování škol není stále jasné, jak se tato situ-

ace projeví na fungování naší školy, v této chvíli nelze vyčíslit ekono-
mický dopad na školu. Na výsledcích jednání zástupců polské menšiny 
a následných rozhodnutích ministerstva bude záviset budoucnost školy 
s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché

 – Škola opět dosáhla velmi dobré výsledky v testování scio „stonožka“ 
6. tříd – v testu jsme v matematice mezi 10 % nejúspěšnějších testova-
ných škol a v českém jazyce máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných 
škol. Dobré výsledky má škola v recitační soutěži Jana Kubisze (čestné 
uznání), soutěže čtenářské a výtvarné Gustava Morcinka (dvě oceněné 
práce) a v matematickém Pikomatu, kde máme několik prvních a dru-
hých míst. Škola čeká na výsledky scio testování 9. tříd. Již teď ví, že 
budou dobré.

 – 8.třída vyjela na týden do polské Poznani na historický workshop
 – Velmi dobrý ohlas mělo odhalení pamětní desky v červené škole a den 
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otevřených dveří. Ředitel tímto děkuje zřizovateli za pomoc při zorgani-
zování této akce.

 – V odpoledních hodinách se shlukuje na schodech u tělocvičny nepří-
způsobivá mládež. Dochází k ničení schodů spreyovými nápisy, bylo vy-
bito několik oken kačírkem… Vše bylo nahlášeno na Policii ČR v Horní 
Suché, která slíbila častěji hlídkovat v okolí školy

 – Nepodařilo se sehnat hlídače pro přechod u školy. Dvě důchodkyně, 
které původně souhlasily, zpětně odmítly tuto nabídku, že nechtějí nést 
zodpovědnost za případné následky nehody – obec nechala proškolit 
6 osob z řad veřejně prospěšných pracovníků a Demokratické aliance 
Rómů pro obě školy, čeká se na vyjádření odboru dopravy.

 – Stále není tabule u vstupu do školy. Tento problém se táhne od srpna!
 d) Úkoly nové:
 – předat 1paré skutečného stavu objektu po rekonstrukci objektu školy 

řediteli školy
 – zjistit cenu kamerového systému pro školu a možnost instalace na ško-

le (info p. Žerdík)
 – sjednat možnost odbourání měsíčních záloh pro Dalkii ČR na dodáv-

ky tepla
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn 

za 4 čtvrtletí 2011 ve výpl. termínu za prosinec 2011 řediteli základní 
školy Mgr. Prymusovi ve výši 12 000 Kč.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí „Výroční zprávu o činnosti 
školy za školní rok 2010/2011“ zpracovanou Základní školou a mateř-
skou školou s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková 
organizace, zpracovanou dne 3. 10. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí transferu uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, za-
stoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a Florbalovým klubem 
Horní Suchá, Dr. Glazera 21/1212, Horní Suchá, zastoupeným Petrem 
Krucinou předsedou klubu ve výši 260 000 Kč takto:

 130 000 Kč na provozní náklady
 130 000 Kč na dopravu hromadnými dopravními prostředky, ubytová-

ní a stravu na akce: Kemp pro mládež a Prague Games – mládežnický 
turnaj

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí transferu uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá 
a TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, Horní Suchá zastoupenou 
Ivanem Marinim, předsedou ve výši 540 000 Kč takto:



155

 270 000 Kč na provozní náklady
 270 000 Kč na dopravu hromadnými dopravními prostředky, ubytová-

ní a stravu na akce: zimní soustředění družstev dorostu a žáků, startov-
né na halové turnaje

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyřazení hmotného majetku z účtu 021 
(Stavby):
Invent.číslo Název majetku Datum pořízení Pořizovací cena
3 Nájezdová rampa u požár-

ní zbrojnice
15. 4. 1991 11 084,85

118 Kolumbarium 15. 12. 1997 3 500

– Rada Obce Horní Suchá schválila zařazení neinvestičního transferu pro 
Klub českých turistů oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 10, 700 30 Ostra-
va, zastoupený předsedou Ing.Břetislavem Boháčem, na obnovu Bezru-
čovy chaty na Lysé hoře v Beskydech ve výši 5 000 Kč a darovací smlou-
vu na poskytnutí výše uvedeného transferu.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa VAPES CE s. r. o. 
Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, na provedení 2 ks nerezových 
podlahových vpustí 350 × 350, 1 ks nerezová podlahová vpusť 1 800 450 
a 1 ks nerezová vpusť 800 × 350 v objektu Dělnického domu – kuchyň 
v Horní Suché na ul. Centrum. Cena nerezových kanalizačních vpustí 
je 54 591,19 Kč vč. DPH.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost obyvatel Domu s pe-
čovatelskou službou na ul. Sportovní v Horní Suché ze dne 5. 12. 2011 
o projednání možnosti zajištění nočního proudu pro obě budovy DPS 
a konstatovala, že na tuto úpravu byla již zadána projektová dokumen-
tace a realizovat se bude v roce 2012. V tomto smyslu nutno odpovědět 
žadatelům.

III.1.39. Mimořádné zasedání RO dne 29. prosince 2011
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-

né mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá a LI-
NEPLAN s. r. o., 28. října 168, Ostrava-Mariánské Hory, zastoupenou 
Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti na zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/474 a II/478 
v Horní Suché“. Tímto dodatkem se prodlužuje termín pro předání pro-
jektové dokumentace do 2. 4. 2012 a podání žádosti o Stavební povolení 
do 14. 5. 2012.

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o závazku veřej-
né služby ve veřejně linkové dopravě uzavřené k zajištění ostatní do-
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pravní obslužnosti na území obce Horní Suchá, uzavřenou mezi Obci 
Horní Suchá, ul. Sportovní 2/3, 735 35 a ČSAD Havířov a. s., Havířov-
-Podlesí, Těšínská 1297/2b, 736 01, zastoupenou Ing. Tomášem Vavří-
kem, MBA, předsedou představenstva. Jedná se o zajištění provozu li-
nek MHD č.413 a 406 za částku 2 175 691 Kč

– Rada Obce Horní Suchá:
 – vzala na vědomí nabídku cen na dodávku tepelné energie od spo-

lečnosti PROENERGO TRADE s. r. o. platnou pro období od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012 (455 Kč + DPH/GJ)

 – výše uvedenou nabídku neschválila z důvodu již uzavřené smlouvy 
na dodávku tepla se společností Dalkia (o něco vyšší cena, ale komplex-
ní služby).

– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dodávkách vody 
z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací se společností SmVaK 
Ostrava a. s., kterým se rozšiřují odběrná místa o zdravotní středisko, 
číslo odběrného místa 33310/3210017, objekt Školní 1287, Horní Su-
chá, platný podpisem smluvních stran a účinný od 26. 9. 2011.

– Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 7/2011. Celkový 
objem rozpočtu se nemění.

 Rozpis úpravy rozpočtu, která nemění objem rozpočtu – přesuny mezi 
položkami
3113 / 6121 -500 000 základní škola, investice
3113 / 5171 490 000 základní škola, údržba a opravy
3113 / 5169 10 000 základní škola, nákup služeb
3412 / 5011 40 000 Spor. hala, platy
3412 / 5031 10 000 Sport. hala, sociální pojištění za zaměstnavatele
3412 / 5032 5 000 Sport. hala, zdravotní pojištění za zaměstnavatele
3412 / 5151 -55 000 Sport. hala, voda
3613 / 6121 -4 100 000 Dělnický dům, stavba, přesun na položky pořízení 

majetku
3613 / 6122 1 600 000 Dělnický dům, pořízení hmot. majetku(barové sesta-

vy, opona, nábytek)
3613 / 5137 2 500 000 Dělnický dům, pořízení drobného majetku (stoly, 

židle, svět. a zvuk.techn.)
6171 / 5011 -25 000 vnitřní správa, platy
6171 / 5021 25 000 vnitřní správa, ostatní osobní náklady (dohody 

o prov. práce a činn.)
6171 / 5169 -40 000 vnitřní správa, nákup služeb
6171 / 5166 40 000 vnitřní správa, poradenské a právní služby (advok. 

kanc. Šikola)
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3632 / 5011 20 000 hřbitov, platy
3632 / 5901 -20 000 hřbitov, rezerva

– Rada Obce Horní Suchá schválila navýšení ceny vodného a stočného 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché z důvodu navýšení cen 
SmVaK a. s. Ostrava platné od 1. 1. 2012 takto: vodné činí 33,94 Kč/
m3 + DPH, stočné 28,85 Kč/m3 + DPH. V souladu se smlouvami správa 
PZF oznámí odběratelům vody změnu ceny.

– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fa VAPES CE s. r. o., 
Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČ: 25888595, na provedení sta-
vebních prací u objektu Dělnický dům na ul. Centrum v Horní Suché 
na parc.č.265 k.ú. Horní Suchá.

 Jedná se o tyto stavební práce:
 – oprava střechy skladu u železářství za cenu 65 571,97 Kč bez DPH

III.2. Práce podatelny
Obec Horní Suchá v roce 2011 vypravila prostřednictvím pošty v Hor-

ní Suché 4207 kusů zásilek v celkové hodnotě 118 885 Kč. Svépomocí obec 
doručila 639 dopisů. Do datových schránek obec odeslala 1 660 zpráv 
a obci do datové schránky bylo doručeno 939 datových zpráv.

Článek „Práce podatelny“ – Informátor č.1/2012 viz příloha č.4-12.

III.3. Správa bytů a nebytových objektů
V roce 2011 bylo 5 uvolněných bytů přiděleno novým nájemcům a dva-

krát proběhla mezi stávajícími nájemci směna bytu.
Pro zvýšení vymahatelnosti za dlužné nájemné zavedla obec u nově 

uzavíraných nájemních smluv vybírání kauce.
Poznámka: Ceny jsou uvedeny v Kč.

Rok 2009 2010 2011 Celkem
Nájem za 110 bytů 1 974 913 2 379 821 2 338 625 6 693 359
Za 12 garáží 97 746 103 680 106 674 305 100
Dluh k 31.12.
– za byty 98 452,50 329 754,50 408 704,50 nesčítá se
Kauce za byty 28 566 190 445 257 531 nesčítá se
Opravy bytů 3 450 000 1 253 000 257 531 000 6 750 000

Článek „Co nového za rok 2011 ve správě bytů a nebytových objektů“ – In-
formátor č.3/2012 viz příloha č.6-12.

III.4. Poplatky a sociální agenda v roce 2011 – srovnání s rokem 
2010
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III.4.1. Vybrané a dlužné částky v roce 2010 a 2011

III.4.1.1. Místní poplatek za provoz systému komunálního odpadu (v Kč)
2010 2011

Vybráno 1 001 139 1 038 502
Dlužná částka 571 179 521 230

III.4.1.2. Místní poplatek ze psů
Vybráno 115 967 123 812
Dlužná částka 15 140 23 208

Článek „Poplatky a sociální agenda v roce 2011“ – Informátor č.1/2012 
viz příloha č.5-12.

III.5. Nemovitý majetek Obce Horní Suchá
Konečný stav hodnoty majetku byl k 31. 12. 2011 555 900 000 Kč.
V roce 2011 obec zakoupila pozemky v hodnotě 216 825 Kč o celkové 

výměře 8 765 m2. V majetku přibyly stavby v hodnotě 50 000 000 Kč a od-
kup budovy zahrádkářů č.p. 20 v hodnotě 294 800 Kč.
Článek „Nemovitý majetek Obce Horní Suchá“ – Informátor č.2/2012 viz 
příloha č.5-12.
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IV. Hospodaření obce

IV.1. Schválený rozpočet Obce Horní Suchá
Poznámka: rozpočet na rok 2011 byl schválen ZO dne 16. prosince 2010.

IV.1.1. Příjmy

IV.1.2. Výdaje
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IV.1.3. Financování

IV.1.4. Závazné ukazatele rozpočtu

Poznámka: Rozpočet na rok 2011 byl schválen v rekordní výši, protože bude re-
alizováno 6 významných staveb, které se nazávisle na sobě připravovaly včetně 
financování několik let. Byly to:
 – stavební úpravy Dělnického domu
 – stavební úpravy centra obce
 – výstavba kanalizace
 – zateplení pláště budovy a rekonstrukce kotelny české základní školy
 – výstavba bytového domu na ulici Stonavské
 – rekonstrukce objektu v areálu TJ Depos Horní Suchá

IV.1.5. Hospodářské výsledky hospodaření Obce Horní Suchá 
k 31. 12. 2011 (v tisících Kč) – porovnání let 2011–2010

Rok 2011 Rok 2010
NÁKLADY CELKEM 62 013 59 931
Náklady z běžné činnosti 45 496 44 169
Finanční náklady 30 134
Náklady na transfery 16 487 15 628

VÝNOSY CELKEM 113 080 115 420
Výnosy z činnosti 72 405 18 869
Finanční výnosy 2 656 3 629
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Výnosy z daní a poplatků 33 980 88 280
Výnosy z transferů 4 039 4 642

Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady. V roce 2011 měla Obec 
Horní Suchá výnosy vyšší než náklady. Výsledkem hospodaření za rok 2011 je zisk 
před zdaněním ve výši 51 067 tis. Kč.

Rok 2011 Rok 2010
AKTIVA 919 074 724 451
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 068 1 844
Dlouhodobý hmotný majetek 707 705 558 791
Dlouhodobý finanční majetek 34 069 34 303
Dlouhodobé pohledávky 0 1 408
Krátkodobé pohledávky 120 081 15 728
Krátkodobý finanční majetek 55 151 112 377
Oprávky k majetku -210 302
Aktiva netto 708 772

PASIVA 708 772 724 451
Jmění účetní jednotky 511 145 662 803
Výsledek hospodaření běžné období 39 654 51 606
Nerozdělený zisk minulých let 51 606 0
Krátkodobé závazky 106 367 10 042

IV.1.6. Příjmy a výdaje – porovnání let 2010 – 2011
Příjmy a výdaje 2010, sumarizované dle tříd (v tis. Kč)
třída schválený 

rozpočet
upravený 
rozpočet

skutečnost plnění (%)

daňové příjmy 92 725 90 135 89 124 98,88
nedaňové příjmy 17 575 19 203 19 311 100,56
kapitálové příjmy 300 6 260 5 085 81,23
přijaté transfery 4 100 6 704 6 639 99,03
příjmy celkem 114 700 122 302 120 160 98,25
běžné výdaje 71 615 64 976 59 434 91,47
kapitálové výdaje 129 085 51 921 44 383 85,48
výdaje celkem 200 700 116 897 103 817 88,81

saldo příjmů a výdajů 
za r. 2010

-86 000 5 405 16 343 302,36

financování +86 000 -5 405 -16 343 302,36
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Příjmy a výdaje 2011, sumarizované dle tříd (v tis. Kč)
třída schválený 

rozpočet
upravený 
rozpočet

skutečnost plnění (%)

daňové příjmy 88 260 89 910 90 823 101,02
nedaňové příjmy 17 810 23 969 25 614 106,86
kapitálové příjmy 0 1 223 1 213 99,23
přijaté transfery 36 930 56 928 56 875 99,90
příjmy celkem 143 000 172 030 174 525 101,45
běžné výdaje 45 252 62 225 56 838 91,34
kapitálové výdaje 204 748 181 105 174 982 96,62
výdaje celkem 250 000 243 330 231 820 95,27

saldo příjmů a výdajů 
za r. 2010

-107 000 -71 300 -57 295 95,27

financování +107 000 +71 300 57 295 95,27

V. Obyvatelstvo

V.1. Evidence obyvatel Horní Suchá

V.1.1. Stavy k 1. 1. 2011
Muži 1 877
Ženy 1 856
Chlapci 409
Dívky 358
–––––––––––––––––––––––––
Celkem 4 500
Cizinci 89
–––––––––––––––––––––––––
Celkem s cizinci 4 589

Narození chlapci 25
Narození dívky 23
Úmrtí muži 32
Úmrtí ženy 20
Sňatky 20

Nejstarší občan: Viléma Delongová, nar. 20. 7. 1914 – zemřela v roce 2011.
1. narození v roce 2011 – 5. 1. 2011 – Adéla Schnaubeltová.
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V.1.2. Stavy k 31. 12. 2011
Muži 1 937
Ženy 1 948
Chlapci 427
Dívky 373
–––––––––––––––––––––––––
Celkem 4 685
Cizinci 91
–––––––––––––––––––––––––
Celkem s cizinci 4 776

Narození chlapci: 18
Narozené dívky: 24
Úmrtí muži: 22
Úmrtí ženy: 26
Sňatky: 18

Nejstarší občan: Josef Gaś – narozen 27. 12. 1914.

Josefu Gaśovi gratulovali Mgr. Markéta Tomíčková – na snímku 
s oslavencem – a Ing. Jan Lipner, starosta obce

Článek „Evidence obyvatel a demografické údaje“ – Informátor č.4/2012 
viz příloha č.4-12.
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V.2. Nezaměstnanost

V.2.1. Nezaměstnanost v naší obci – srovnání let 2010–2011
Měsíc Uchazeči EAO Míra nezam. Volná místa
Leden 2010 403 2071 19,5% 12
Leden 2011 373 2071 18,0% 7

Únor 2010 405 2071 19,6% 10
Únor 2011 366 2071 17,7% 9

Březen 2010 413 2071 19,9% 10
Březen 2011 359 2071 17,3% 7

Duben 2010 393 2071 19,0% 13
Duben 2011 343 2071 16,6% 8

Květen 2010 384 2071 18,5% 13
Květen 2011 346 2071 13,7% 13

Červen 2010 372 2071 18,0% 10
Červen 2011 345 2071 16,7% 11

Červenec 10 374 2071 18,1% 13
Červenec 11 343 2071 16,6% 10

Srpen 2010 377 2071 18,2% 8
Srpen 2011 331 2071 16,0% 18

Září 2010 376 2071 18,2% 6
Září 2011 345 2071 16,7% 23

Říjen 2010 367 2071 17,7% 12
Říjen 2011 331 2071 16,0% 14

Listopad 10 360 2071 17,4% 10
Listopad 11 323 2071 15,6% 17

Prosinec 10 367 2071 17,7% 8
Prosinec 11 341 2071 16,5% 17

V.2.2. Okolní obce, okres Karviná, Moravskoslezský kraj, Česká 
republika – srovnání 2010–2011
V.2.2.1. Albrechtice
Měsíc Uchazeči EAO Míra nezam. Volná místa
Leden 2010 234 2017 11,6% 2
Leden 2011 255 2017 12,6% 1

Únor 2010 236 2017 11,7% 3
Únor 2011 246 2017 12,2% 2
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Březen 2010 222 2017 11,0% 0
Březen 2011 247 2017 12,2% 0

Duben 2010 229 2017 11,4% 0
Duben 2011 234 2017 11,6% 0

Květen 2010 232 2017 11,5% 0
Květen 2011 244 2017 12,1% 0

Červen 2010 234 2017 11,6% 0
Červen 2011 234 2017 11,6% 0

Červenec 10 235 2017 11,7% 0
Červenec 11 231 2017 11,5% 1

Srpen 2010 238 2017 11,8% 0
Srpen 2011 225 2017 11,2% 2

Září 2010 238 2017 11,8% 1
Září 2011 239 2017 11,8% 2

Říjen 2010 238 2017 11,8% 2
Říjen 2011 234 2017 11,6% 2

Listopad 10 245 2017 12,1% 0
Listopad 11 216 2017 10,7% 0

Prosinec 10 261 2017 12,9% 0
Prosinec 11 222 2017 11,0% 5

V.2.2.2. Stonava
Měsíc Uchazeči EAO Míra nezam. Volná místa
Leden 2010 96 822 11,7% 0
Leden 2011 99 822 12,0% 4

Únor 2010 98 822 11,9% 0
Únor 2011 98 822 11,9% 4

Březen 2010 94 822 11,4% 0
Březen 2011 93 822 11,3% 4

Duben 2010 89 822 10,8% 0
Duben 2011 93 822 11,3% 0

Květen 2010 96 822 11,7% 4
Květen 2011 91 822 11,1% 0

Červen 2010 88 822 10,7% 4
Červen 2011 92 822 11,2% 0

Červenec 10 88 822 10,7% 4
Červenec 11 92 822 11,2% 0
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Srpen 2010 86 822 10,5% 4
Srpen 2011 89 822 10,8% 4

Září 2010 92 822 11,2%
Září 2011 88 822 10,7% 2

Říjen 2010 91 822 11,1% 34
Říjen 2011 84 822 10,2% 12

Listopad 10 93 822 11,3% 4
Listopad 11 88 822 10,7% 14

Prosinec 10 94 822 11,4% 5
Prosinec 11 93 822 11,3% 14

V.2.3. Okres Karviná
Míra nezaměstnanosti

Měsíc 2010 2011
Leden 16,3 % 14,4 %
Únor 16,2 % 14,3 %
Březen 14,6 % 14,1 %
Duben 14,3 % 13,8 %
Květen 14,0 % 13,5 %
Červen 13,7 % 13,3 %
Červenec 13,9 % 13,3 %
Srpen 13,9 % 13,2 %
Září 14,0 % 13,0 %
Říjen 14,0 % 12,9 %
Listopad 13,7 % 12,7 %
Prosinec 14,3 % 13,1 %

V.2.4. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji
Míra nezaměstnanosti

Měsíc 2010 2011
Leden 12,8 % 12,5 %
Únor 12,9 % 12,3 %
Březen 12,7 % 12,0 %
Duben 12,1 % 11,4 %
Květen 11,6 % 11,0 %
Červen 11,4 % 10,8 %
Červenec 11,6 % 10,9 %
Srpen 11,5 % 10,8 %
Září 11,5 % 10,7 %
Říjen 11,4 % 10,5 %
Listopad 11,3 % 10,5 %
Prosinec 12,4 % 11,2 %
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V.2.5. Nezaměstnanost v České republice
Míra nezaměstnanosti

Měsíc 2010 2011
Leden 9,8 % 9,7 %
Únor 9,9 % 9,6 %
Březen 9,7 % 9,2 %
Duben 9,2 % 8,6 %
Květen 8,7 % 8,2 %
Červen 8,5 % 8,1 %
Červenec 8,7 % 8,2 %
Srpen 8,6 % 8,2 %
Září 8,5 % 8,0 %
Říjen 8,5 % 7,9 %
Listopad 8,6 % 8,0 %
Prosinec 9,6 % 8,6 %

V.3. Diamantová svatba
V sobotu 22. ledna se v obřadní síni v „červené škole“ setkala rodina 

a známí manželů Anny a Vítězslava Husákových, aby si připomněli jejich 
významné společné výročí – diamantovou svatbu.

Manželé Husákovi z Horní Suchá oslavili 60 let společného života 
v manželství.

Obřad vedla paní Irena Korecká, slavnostní řeč přednesl Josef Žerdík, 
místostarosta.

Anna a Vítězslav Husákovi

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Diamantová svatba man-
želů Husákových 2011“.
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V.4. Albin Hrabiec
1. března se dožil sta let bývalý občan naší obce, dnes obyvatel domova 

seniorů v Českém Těšíně, pan Albin Hrabiec. Velkou část svého aktivního 
života pracoval s koňmi jako kočí na Pašůvce.

Za kulturní a sportovní komisi mu byli gratulovat Josef Žerdík, mís-
tostarosta a předseda KaSK a Josef Běhan, člen komise.

Oslavenci panu Albinu Hrabiecovi gratuluje Josef Žerdík, místostarosta

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Sté výročí narození“.

V.5. Anna Szarzecová
Obyvatelka Domu s pečovatelskou službou v Horní Suché Anna Sza-

rzecová oslavila 3. dubna 85-té výročí narození. Za kulturní a sportovní 
komisi jí byl pogratulovat Josef Žerdík, místostarosta a předseda KaSK.

Anna Szarzecová

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Anna Szarzeczová“.
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V.6. Aurélie Štefková a Marie Kožušníková
Markéta Tomíčková a Josef Běhan, oba členové kulturní a sportovní 

komise, přišli 30. září s gratulací Aurélii Štefkové a Marii Kožušníkové 
k významnému životnímu výročí. Obě ženy oslavily 80. narozeniny.

Od obce obdržely kytičku a dárkový koš, od starosty obce osobní gra-
tulaci.

Paní Aurélii Štefkové gratuluje Markéta Tomíčková

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Aurélie Štefková 2011“.

Marie Kožušníková

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Marie Kožušníková 2011“.
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V.7. Jubilanti v jednotlivých měsících
Leden: Bruno Pietraszek – 85 let
 MUDr. Bronislav Polak – 85 let
 Emilie Macurová – 80 let
 Vilém Mynarz – 80 let
Únor: Jakub Mackowski – 80 let
 Rudolf Čmiel – 80 let
Březen: Karel Szeliga – 93 let
 Markéta Knyblová – 85 let
 Olga Eckhardtová – 80 let
 Jozefína Bonczková – 80 let
Duben: Helena Kuczerová – 90 let
 Helena Glinská – 85 let
 Marie Juricová – 85 let
 Stanislava Sönfeldová – 85 let
 Anna Szarzecová – 85 let
 Miroslav Dostál – 85 let
 Aurelili Baraboszová – 80 let
 Natalie Kožušniková – 80 let
 Stanislav Drong – 80 let
Květen: Helena Kantorová – 92 let
 Anna Šebestová – 85 let
 Erich Baier – 85 let
 Rozálie Bystroňová – 80 let
 Karolina Göringerová – 80 let
Červen: Anna Bobková – 85 let
Červenec: Alžběta Stalmachová – 91 let
 Adéla Prymusová – 90 let
 Vanda Kaňová – 80 let
Srpen: Olga Malyszová – 85 let
 Marie Dostalová – 85 let
 Bronislav Kuczera – 80 let
Září: Marie Kožušníková – 80 let
 Amélie Štefková – 80 let
Říjen: Hermina Kolondrová – 90 let
 Vladislav Parzyk – 85 let
 Bohuslav Pařík – 80 let
Listopad: Etelka Plechatá – 90 let
 Olga Kleczková – 90 let
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 Alžběta Manišová – 85 let
 Olga Orszulíková – 85 let
Prosinec: Josef Gaś – 97 let
 Anna Kubiczková – 94 let
 Štěpánka Moldrzyková – 93 let
 Ludmila Sládková – 85 let
 Bronislav Mackowski – 80 let

V.8. Sčítání lidu, domů a bytů 2011

V.8.1. Informace
Ke dni 26. března proběhlo v naší obci, jako v celé České republice, sčí-

tání lidu, domů a bytů. Bylo to poprvé, kdy se sčítání uskutečnilo jednotně 
ve všech zemích Evropské unie.

Distribuci a sběr sčítacích formulářů provedli zaměstnanci České poš-
ty, státního podniku.

Rozhodným okamžikem pro sčítání byla půlnoc z 25. na 26. března.
Celý souhrn základních informací zveřejnila naše obec na svých inter-

netových stránkách.

V.8.2. Počet obyvatel a domů v obci Horní Suchá v letech 
1869– 2001

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů
1869 1 476 162
1880 1 532 173
1890 1 677 178
1900 1 998 210
1910 2 761 270
1921 3 561 325
1930 3 805 412
1950 4 501 577
1961 5 298 975
1970 4 498 960
1980 3 974 917
1991 4 315 945
2001 4 370 990
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V.8.3. Předběžné výsledky
V.8.3.1. Předběžné výsledky „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ zveřejnil 
Český statistický úřad 15. prosince 2011

Letošní sčítání lidu, domů a bytů odhalilo ve společnosti řadu nových 
trendů, které přineslo posledních deset let. Podle prvních předběžných vý-
sledků sčítání v Česku rychle přibývá cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Roste 
počet vysokoškoláků i lidí bez vzdělání, ubývá manželství, přibývá rozvo-
dů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob jejich vytápění. Ukazuje se 
také, že lidé chrání své soukromí více než v minulosti, když hojně využíva-
li možnost, že nemusí na dobrovolné otázky o národnosti a víře odpovídat.  

V.8.3.2. Obyvatel ČR přibývá, ale především díky cizincům
V České republice žilo letos na jaře podle sčítání 10 562 214 obyvatel, to 

je o 332 154 lidí více, než před deseti lety. Za tímto růstem stojí nejen zvy-
šující se porodnost několika posledních let, ale především imigrace cizinců, 
kterých v Česku žije o 260,5 % více než před deseti lety. Jejich počet se blíží 
k půl milionu. Nejpočetnější skupinou cizinců v ČR jsou lidé s ukrajinským 
státním občanstvím (117 810), na druhém místě jsou Slováci (84 380) násle-
dováni Vietnamci (53 110), Rusy (36 055), Němci (20 780) a Poláky (17 856). 
V České republice byli sečteni lidé ze 182 zemí světa. Proti roku 2001 u nás 
přibylo 97 182 Ukrajinců, 60 179 Slováků, 34 900 Vietnamců, 28 359 Rusů 
nebo 17 342 Němců. Nejvíce se rozrostla skupina Němců (o 504,4 %), Ukra-
jinců (o 471 %), Rusů (o 368,5 %) a Slováků (o 248,7 %). Nejvyšší podíl tvoří 
cizinci v Praze, dále pak v Karlovarském, Středočeském a Plzeňském kraji. 
I sčítání lidu potvrdilo, že naše společnost stárne. Zatímco počet obyvatel 
v produktivním věku se za deset zvýšil let téměř o 200 tisíc, počet lidí star-
ších 65 let vzrostl dokonce o 260 tisíc. Naopak počet dětí do 14 let se od sčítá-
ní v roce 1980 neustále snižuje stejně jako jejich podíl na celkové populaci.

V.8.3.3. Lidé se přestávají hlásit ke své národnosti, výjimku tvoří 
Moravané

Otázka na národnost, která se liší od státní příslušnosti tím, že je pře-
devším pocitovou volbou každého člověka, byla ve sčítání lidu dobrovolná. 
Zatímco v roce 2001 nechtělo o své národnosti hovořit jen 173 tisíc lidí, letos 
využilo možnost neodpovědět 2,74 milionu obyvatel. Nejvíce lidí se přihlá-
silo k české národnosti (6 732 104), druhá nejsilnější je národnost moravská 
(522 474) a na třetím místě slovenská (149 140). I přes to, že řada lidí vůbec 
národnost neuvedla, výrazně přibylo obyvatel, kteří se hlásí k moravské 
národnosti. V roce 2001 ji uvedlo 380 474 lidí, tedy 3,8 % z těch, kteří se 
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k nějaké národnosti přihlásili. Letos tento podíl stoupl na 6,7 %. Nejví-
ce lidí vyplnilo moravskou národnost v Jihomoravském kraji. Šlo téměř 
o čtvrt milionu obyvatel. K romské národnosti se přihlásilo celkem 13 150 
obyvatel. Pouze menší část z nich uvedla pouze romskou národnost (5 199). 
Většina byla těch, kteří ji uvedli v kombinaci s jinou národností, například 
romská a česká, romská a moravská atp. (7 951). Při sčítání před deseti 
lety se k romské národnosti přihlásilo 11 746 lidí, tehdy to bylo 0,1 % z těch, 
kteří nějakou národnost uvedli. Letošní výsledek 13 150 tvoří 0,2 % z těch, 
kteří uvedli nějakou národnost.

V.8.3.4. Podíl věřících u jednotlivých církví se zásadně nemění
Otázka na víru byla rovněž dobrovolná a projevil se u ní stejný feno-

mén jako u národnosti, kdy lidé na dobrovolné otázky neodpovídali tak 
často jako v předchozích sčítáních. Letos využilo možnost neodpovědět sko-
ro pět milionů lidí, zatímco před deseti lety to byl jen necelý milion obyvatel.

Stejně jako před deseti lety má nejvíce příznivců římskokatolická církev 
(1 083 899), na druhém místě je Českobratrská církev evangelická (51 936) 
a na třetím místě Církev československá husitská (39 276). Na rozdíl od po-
sledního sčítání se řada obyvatel přihlásila ke skupině lidí, kteří věří, ale 
nehlásí se k žádné z registrovaných církví. Tuto možnost využilo 707 649 
lidí. Stejně jako v řadě dalších zemí světa (Nový Zéland, Austrálie, Kanada, 
Velká Británie atd.) se i v České republice přihlásila řada lidí k morálním 
hodnotám rytířů jedi z filmové ságy Hvězdných válek. V České republice 
vyplnilo víru jedi 15 070 obyvatel. Nejčastěji uvedli jediismus jako svoji víru 
lidé v Praze (3 977 lidí, což tvoří 0,31 % všech Pražanů), nejmenší podporu 
má jediismus na Vysočině (pouze 0,08 % obyvatel kraje).

V.8.3.5. Výrazně roste počet vysokoškoláků, přibývají i lidé bez vzdělání
V České republice rychle přibývá lidí s vysokoškolským vzděláním. Za-

tímco před deseti lety jich bylo 762 459, letošní sčítání už eviduje 1 117 830 
lidí s vysokoškolským diplomem, což je nárůst o 46,6 %. Druhým extré-
mem je, že spolu s vysokoškoláky také roste počet lidí, kteří jsou zcela bez 
vzdělání. Tedy těch, kteří vůbec nechodili do školy. Před deseti lety jich bylo 
37 932, letos už 47 253, tedy o 24,6 % více. Nejvíce lidí s vysokoškolským 
vzděláním žije v Praze (249 714), v Jihomoravském (143 968) a v Moravsko-
slezském kraji (120 668).

Praha má také nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí (22,5 %). 
V praxi to znamená, že každý pátý člověk, žijící v Praze, vystudoval vy-
sokou školu. Nejmenší podíl vysokoškoláků na celkové populaci je v Kar-
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lovarském kraji (7,2 % obyvatel regionu). Nejvíce těch, kteří nemají žádné 
vzdělání, je v Moravskoslezském (6 536), v Ústeckém (6 335) a ve Středočes-
kém kraji (5 372). Největší podíl lidí bez vzdělání žije v Ústeckém a Karlovar-
ském kraji, kde tvoří skoro jedno procento obyvatel daného kraje. Dalším 
zajímavým trendem, který se při sčítání lidu objevil, je fakt, že ubývá počet 
lidí, kteří absolvují střední školu bez maturity (pokles o 9 %), a naopak ros-
te počet těch, který mají úplné střední vzdělání s maturitou či vyšší odborné 
vzdělání (nárůst o 15 %).

V.8.3.6. Manželství už tolik netáhne
Sčítání lidu potvrdilo trend poslední doby – růst rozvodů a pokles počtu 

sňatků. Počet rozvedených mužů se za posledních deset let zvýšil o 37,7 %, 
přibylo 10,4 % svobodných mužů. Mužů žijících v manželství ubylo o 6,3 %. 
Počet rozvedených žen vzrostl od posledního sčítání o 33,4 %, přibylo 9,9 % 
svobodných žen. Žen žijících v manželství ubylo o 7,1 %. Největší podíl roz-
vedených lidí je v Karlovarském kraji (11,9 % mužů, 14,1 % žen). Na druhém 
místě je Ústecký kraj (11,2 % mužů, 13,4 % žen). Nárůst počtu svobodných 
lidí ukazuje na dvě skutečnosti – mladí lidé se berou méně než v minulosti, 
a když už se chtějí vzít, nechávají svatbu na vyšší věk, což potvrzuje de-
mografická statistika. Ve sčítání lidu byla zároveň otázka na registrované 
partnerství osob stejného pohlaví, ke kterému se přihlásilo 2055 lidí. Otáz-
ka na registrované partnerství je nová, a není ji tak možné srovnat s údaji 
před deseti lety.

V.8.3.7. Lidé se vracejí k vytápění dřevem, uhlí opouštějí
Jednou z otázek sčítání lidu byl způsob vytápění domácnosti. V této ob-

lasti se objevily tři trendy.
1. Počet lidí, kteří topí plynem, se kvůli cenám plynu zvyšuje jen velmi 

pomalu. Letos používá plyn k vytápění 1,47 milionu domácností, před de-
seti lety to bylo 1,40 milionu domácností. Nárůst je tak poměrně malý.

2. Velmi výrazně přibylo bytů, ve kterých se topí dřevem. Aktuálně jde 
o 293 660 domácností, zatímco před deseti lety jich bylo pouze 167 341. To 
je nárůst o 76 %.

3. Naopak uhlí se už tolik jako v minulosti k vytápění nepoužívá. Po-
čet domácností, které topí uhlím, klesl za posledních deset let o 40 % (z 575 
na 346 tisíc).

V.8.3.8. Obce prodávají svůj bytový fond, výrazně tak roste počet bytů 
v osobním vlastnictví
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Fenoménem posledních let je změna struktury vlastnictví bytového 
fondu, která přímo souvisí s tím, jak města a obce prodávají obecní byty 
nájemníkům do soukromého vlastnictví a stavební bytová družstva pře-
vádějí byty do vlastnictví jednotlivým členům. Počet bytů v osobním vlast-
nictví tak za posledních 10 let stoupl o 150,8 % ze 421 654 na 1 057 452. Na-
opak počet nájemních bytů se snížil o 37,3 % a o 21,2 % klesl i počet bytů 
družstevních. Byty jsou také lépe vybavené než v minulosti. Splachovací 
záchod přímo v bytě má dnes už 96,5 % domácností, koupelnou je vybave-
no 97,4 % obydlených bytů.

V.8.3.9. Předběžné výsledky z Horní Suché
Obyvatelstvo celkem Z toho muži Z toho ženy
4467 2248 2219

Věk do 14 let 15–64 let 65 let a více Ekonomicky aktivní
697 3114 656 2084

Obydlené domy Obydlené byty
978 1543

V.8.3.10. Harmonogram zveřejnění další výsledků
Ve 3. čtvrtletí 2012 zveřejní ČSÚ definitivní výsledky sčítání lidu za ČR 

a kraje podle obvyklého bydliště. Ve 4. čtvrtletí 2012 budou následovat 
podrobné údaje o domácnostech a bytech za ČR a kraje a základní infor-
mace o okresech a obcích.

V 1. čtvrtletí 2013 by měly být k dispozici podrobné údaje za okresy, 
města a obce. Ve 2. čtvrtletí 2013 pak budou následovat údaje o dojížďce 
do zaměstnání. Ve 2. pololetí 2013 by měl být vydán Statistický lexikon 
obcí a Atlas výsledků SLDB (sčítání lidu, domů a bytů). Na přelomu let 
2013 a 2014 předá ČSÚ data za Českou republiku Evropské komisi.

V.9. Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

V.9.1. Veřejně prospěšné práce
V roce 2011 Obec Horní Suchá zuaměstnala celkem 31 zaměstnanců 

na VPP – údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov 
a komunikací.

Mzdové náklady obce, tzn. hrubá mzda, odvody zaměstnavatele 
na sociální a zdravotní pojištění a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 
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1 517 590 Kč. Příspěvek Úřadu práce činil 1 102 659 Kč. Rozdíl 414 931 Kč 
hradila obec ze svých rozpočtových prostředků. Příspěvky Úřadu práce 
byly spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fon-
du, Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

V.9.2. Veřejná služba
Veřejnou službu vykonávali občané, kteří pobírali dávky hmotné nou-

ze. Pracovali ve prospěch obce, zejména nadu zeleně a prostranství, nebo 
vykonávali pomocné dělnické a úklidové práce.

Na VP pracovalo 28 občanů a celkem odpracovali 3 515 hodin.
Článek „Veřejně prospěšné práce a veřejná služba v roce 2011“ – Informátor 
č.1/2012 viz příloha č.4-12.

VI. Průmysl

VI.1. Firmy

VI.1.1. CAMION, spol. s r. o., Černá cesta 933

VI.1.1.1. Předmět podnikání
Výroba autoplachet a nosných konstrukcí, potisk autoplachet, výroba 

celoročních stanových hal, výroba ochranných pracovních stanů.
 

VI.1.2. Firmy provozující činnost v Průmyslové zóně František
– AGADAN s. r. o. – výroba, opravy a servis hydraulických zařízení, výro-

ba kovokeramických kluzných kontaktů, nákup a prodej hydraulických 
zařízení.

– Alumarc s. r. o. – výroba, dodávky a montáže lehkých obvodových 
plášťů, prosklených střech, átrií, zimních zahrad, lehkého hliníkového 
zábradlí, oken a dveří. Spolupracuje s předními výrobci hliníkových 
profilů.

– ANO… s. r. o. – zaměřuje se na výrobu mražených potravin, speciálně 
na hluboce zmrazené produkty – nejmodernější technologie zmrazová-
ní nové generace, skladování a distribuce při dodržení přísných teplot-
ních podmínek.

– Bulva Luboš – provozuje kantýnu.
– Cebco Limited, s. r. o. – výhradní dovozce produktů firmy Elsteel pro 

Českou a Slovenskou republiku – Elsteel je dánská společnost specializu-
jící se na nejpokročilejší modulové systémy pro výrobu rozvaděčů. Dále 
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pak vyrábí rozvodnicové a svorkovnicové skříně z nerezu i oceloplechu.
– CENTR GROUP a. s. – nabízí komplexní řešení problému bezpečnosti 

ve formě integrované bezpečnostní služby.
– EXELSIOR GROUP, s. r. o. –  zabývá se výrobou a vývojem vyfukovacích 

strojů na PET láhve a forem k těmto strojům.
– FAL Services, s. r. o. – zabývá se zakládáním firem a servisem s tím spo-

jeným, vedením účetnictví, poradenskou činností a službami v oblasti 
informačních technologiích.

– FITE a. s. – výroba a oprava důlních lokomotiv a jiného důlního zaříze-
ní.

– Garsys, s. r. o. – firma se zabývala výrobou zahradních bazénů, so-
lárních absorbérů, bazénového zastřešení a příslušenství k zahradním 
bazénům.

– Grohman Martin, Ing. – podniká v inženýrské činnosti, zpracování 
dřeva a provozuje stavební činnost, výstavba objektu pro svou činnost 
ve stavebnictví, výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrob-
ků, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku

– Green Gas DPB, a. s. – těžba důlního plynu a jeho spalování v kogene-
račních jednotkách za účelem výroby el. energie.

– HLIMONT s. r. o. – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
kromě strojů a zařízení.

– Chmielová Marcela – prádelna LOTOS. – praní a žehlení veškerého 
prádla – ubrusy, lůžkoviny, košile, montérky, pracovní oděvy, utěrky, 
záclony, závěsy apod. Praní zejména pro firmy (stálé zakázky), ale také 
pro širokou veřejnost.

– InnovaPlast, s. r. o. – firma byla založena v roce 2005, jako dceřiná 
společnost v Irsku velmi známé firmy Tool and Plastic Co Ltd, která 
v plastikářském oboru podniká již od roku 1968. Hlavním předmětem 
činnosti je vstřikování plastů.

– Ingredia, s. r. o. – mléčné výrobky – výzkum, vývoj a související služ-
by – služby poskytované obchodními organizacemi – maloobchod – po-
traviny, nápoje, tabák a související produkty.

– Internet pro každého s. r. o. – poskytovatel datových služeb, antény 
umístěné na skipu F4.

– JUBAR, s. r. o.  – firma staví nženýrské sítě – rekonstrukce a výstavba, 
provádění zpevněných ploch, provozování vodovodů a kanalizací, pro-
vozování čistíren odpadních vod, zemní a výkopové práce,

– MABO TRADE s. r. o.  – výroba matrací.
– Martines interiéry, s. r. o. – návrhy, výroba a montáž zakázkového ná-
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bytku a řešení interiérů.
– KARPO FLY s. r. o.  – výroba postrojů k paraglidingu.
– Kübl Jaroslav – stolařství MAXIM.  – výroba nábytku – kuchyňské lin-

ky, vestavěné skříně, plovoucí podlahy, pergoly. Poznámka: Firma pro-
zatím pronajala pozemek pro výstavbu objektu.

– MABO TRADE s. r. o. – výroba matrací, anatomických polštářů, přikrý-
vek a relaxačních křesel, zpracování lehčených polyuretanových pěn 
na CNC zařízeních, horizontálních a vertikálních pilách.

– MaDeX, s. r. o. – zámečnická a kovodělná výroba.
– Martines interiéry, s. r. o. – návrh, výroba a montáž zakázkového ná-

bytku na míru. Interiéry komerčních prostor i domácností, obývací 
stěny, ložnice, dětské pokoje, kancelářský nábytek, nábytek pro hotely, 
penziony, restaurace, bary, čekárny, vstupní haly, ap.

– MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., ROBOTSYSTEM, s. r. o., SLD – REACONT, 
a. s., SLEZSKÝ VÝZKUM s. r. o.

Poznámka: Výzkumně vývojové centum.
– PODA a. s. – poskytovatel internetového připojení v PZF v Horní Suché 

pomocí bezdrátové (radiové) sítě.
– Potraviny Míša – Kantýna na Františku – prodej potravin a smíšeného 

zboží od roku 1996.
– REACONT, a. s. – pronajímá plochu F za účelem realizace stavby: Výcvi-

kového a školicího centra František.
– REMAX – stav s. r. o. – provádí veškeré stavební práce, stavby na klíč, 

rekonstrukce budov, sanace objektů a demolice.
– RN Expres s. r. o. – specializuje se na veškeré úklidové práce v průmyslo-

vých podnicích, zdravotnických zařízeních, hotelech i v domácnostech.
– ROBOTSYSTEM, s. r. o. – zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem 

v oblasti servisní robotiky a automatizace.
– RQL s. r. o. – vyrábí velmi širokou škálu lehátek, stolů a křesel pro zdra-

votnictví.
– Sandvik Mining and Construction Społka z o. o. Tychy, Polsko – výro-

ba, prodej a servis důlních razících strojů.
– SLD – REACONT, a. s. – zabývá se aplikovaným výzkumem a vývojem 

v oblasti energetiky (zejména obnovitelnými zdroji energie) a bezpeč-
nostních technologií.

– SLEZSKÝ VÝZKUM s. r. o. – zaměřuje se na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti záchranářské techniky a technologií.

– Speciální technologie s. r. o. – zaměření zejména na technologické do-
dávky pro papírenský, chemický, hutní průmysl a pro energetiku.
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– Swaczyna Marek – provozuje sběrné suroviny.
– SWP Trading a. s. – společnost pronajímá v PZF pozemek pro výstavbu 

Bioetanolového závodu.
Článek „Biolíh v průmyslové zóně asi bude“ – Havířovsko 19. 7. 2011 viz pří-
loha č.36-11.
– Vanda Šlosarčíková – KALA. – specializuje se na výrobu a prodej deko-

račního materiálu převážně na bázi polypropylenu.
– Zotyka Daniel – pronajímá pozemek pro stavbu a následné provozová-

ní autoopravny.

VII. Investiční akce

VII.1. Stavby realizované, dokončené a započaté v roce 2011

VII.1.1. Stavební úpravy ZŠ Těrlická 969, Horní Suchá
Hlavním účelem rekonstrukce byla spora energií – stavba byla zahá-

jená v červnu 2011 a ukončená v prosinci 2011, stavební práce byly pro-
váděny za sjednanou cenu 10 401 843,88 Kč, stavební práce prováděla fa 
PESTAV CZ s. r. o., se sídlem v Horní Suché.

VII.1.2. Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum 
v Horní Suché

Stavba byla zahájená v říjnu 2010 a ukončená v září 2011, stavební 
práce byly provedeny za sjednanou cenu 44 000 000 Kč, stavební práce 
prováděla fa VAPES CE s. r. o. se sídlem v Horní Suché.

Rekonstrukce Dělnického domu – stav 16. 3. 2011
VII.1.3. Oprava zpevněných ploch u ZŠ s polským jazykem vyučovacím 
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na ulici Těrlické v Horní Suché
Stavba byla zahájená v červenci 2011 a ukončená v září 2011, stavební 

práce byly prováděny za sjednanou cenu 1 522 363,93 Kč, stavební práce pro-
váděla fa HORNSTAV CZ s. r. o., se sídlem v Horní Suché.

VII.1.4. Oprava fasády kostela Sv. Josefa v Horní Suché
Stavba byla zahájená v srpnu 2011 a ukončená v prosinci 2011, stavební 

práce byly prováděny za sjednanou cenu 2 167 124 Kč, stavební práce prová-
děla fa EKOFAS spol. s r. o., se sídlem Ostrava-Vítkovice.

VII.1.5. Oprava svislé izolace a dešťové kanalizace české ZŠ na ulici Těrlická 
v Horní Suché

Stavba byla zahájená v srpnu 2011 a ukončená v říjnu 2011, stavební 
práce byly prováděny za sjednanou cenu 2 240 000 Kč, stavební práce prová-
děla fa PESTAV CZ s. r. o., se sídlem v Horní Suché.

VII.1.6. Dodávka a montáž TRV pro objekt české ZŠ na ulici Těrlická 
v Horní Suché

Dodávka a montáž byla zahájená v srpnu 2011 a ukončená v září 2011, 
dodávka a montáž byla provedena za sjednanou cenu 552 791 Kč, montážní 
práce prováděla fa MaRel Corp., s. r. o. se sídlem v Albrechticích.

VII.1.7. Vstupní dveře české ZŠ na ulici Těrlická v Horní Suché
Stavebně montážní práce byly zahájené v říjnu 2011 a ukončené v pro-

sinci 2011, montážní práce byly prováděné za sjednanou cenu 189 487,20 Kč, 
montážní práce prováděl zhotovitel Roman Rychlik, se sídlem v Horní Suché.

VII.1.8. Výměna oken objektu Obecního úřadu v Horní Suché
Stavebně montážní práce byly zahájeny v srpnu 2011 a ukončeny v říjnu 

2011, stavebné montážní práce by provedeny za sjednanou cenu 354 090 Kč, 
montážní práce prováděl zhotovitel Roman Rychlik, se sídlem v Horní Suché.

VII.1.9. Odkanalizování a čištění odpadních vod v Obci Horní Suchá
Stavba byla zahájená v listopadu 2010, stavební práce jsou prováděny 

za sjednanou cenu 129 000 000 Kč, stavební práce provádí fa STASPO, spol. 
s r. o. se sídlem v Ostravě.
Poznámka: Termín ukončení byl duben 2012.

Fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Stavba kanalizace na ulici 
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6. srpna“.

VII.1.10. Odstranění stavebních závad nástavby české ZŠ na na ulici 
Těrlické v Horní Suché

Stavba byla zahájená v červenci 2011 a ukončená v září 2011, stavební 
práce byly prováděny za sjednanou cenu 1 151 307 Kč, stavební práce pro-
váděla fa PESTAV CZ s. r. o., se sídlem v Horní Suché.

VII.1.11. Stavební úpravy a zateplení objektu čp. 424 v Horní Suché
Stavba byla zahájená v říjnu 2011, stavební práce jsou prováděné 

za sjednanou cenu 1 835 289,36 Kč, stavební práce provádí fa HORNSTAV 
CZ s. r. o., se sídlem v Horní Suché
Poznámka: Práce budou ukončeny v červnu 2012.

VII.1.12. Oprava stávající místní komunikace ulice Dvojitá, Horní Suchá 
a oprava místní komunikace ulice Šikmá, Horní Suchá

Stavba byla zahájená v prosinci 2011, stavební práce budou provádě-
ny za sjednanou cenu 4 989 385 Kč, stavební práce provádí fa KARO inže-
nýrské sítě s. r. o. se sídlem Ostrava-Mariánské Hory.
Poznámka: Stavba bude ukončena v srpnu 2012.

VII.1.13. Odkanalizování a čištění odpadních vod v Obci Horní Suchá
Kanalizační přípojky, veřejná část, stavba byla zahájená v prosinci 

2011, stavební práce budou prováděny za sjednanou cenu 5 992 941,70 Kč, 
stavební práce provádí fa JUBAR, spol. s r. o. se sídlem ve Stonavě.
Poznámka: Stavba bude ukončena v říjnu 2012.

VII.1.14. Další investiční akce ve fotografii
VII.1.14.1. Bytový dům na ulici Stonavské

Bytový dům na ulici Stonavské – stav 26.6.2011
Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Bytový dům na ulici Sto-
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navské 2011“.

VII.1.14.2. Rekonstrukce ulice Centrum

Ulice Centrum – stav 20. 10. 2011

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Ulice Centrum 2011“.

VII.1.14.3. Rekonstrukce ulice Sportovní

Ulice Sportovní – stav 20. 10. 2011

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Ulice Sportovní 2011“.

VIII. Životní prostředí
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VIII.1. Ovzduší

VIII.1.1. Znečistěné ovzduší
28. ledna byly koncentrace znečisťujících látek v ovzduší tak vysoké, 

že Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil regulaci pro podni-
ky vypouštějící uvedené látky na Ostravsku a Karvinsku. V Ostravě pře-
pravovala MHD cestující zdarma.

Patrně nejhorší kvalita ovzduší z hlediska koncentrace benzo(a)pyre-
nu a prachových částic byla v Ostravě-Bartovicích. Společně s přilehlými 
Radvanicemi diagnostikovali lékaři v této části astma u 31 procent dětí.

Ostravsko a Karvinsko kralovalo ‚žebříčku‘ i z hlediska koncentrace 
prachových částic. ČHMÚ naměřil jejich nejvyšší koncentrace v Ostravě-
-Bartovicích, Karviné, Havířově, Ostravě-Porubě a v Praze. Kvalita ovzdu-
ší byla klasifikovaná jako „velmi špatná“.
Poznámka: Od podzimu 2010 tato situace nastala již počtvrté.

VIII.1.2. Tabulka znečistění
Index Kvalita ovzduší SO2

1h µg/m3

NO2

1h µg/m3

CO
8h µg/m3

O3

1h µg/m3

PM10

24h µg/m3

1 velmi dobrá 0–25 0–25 0–1000 0–33 0–10
2 dobrá > 25–50 > 25–50 > 1000–

2000
> 33–65 > 10–20

3 uspokojivá > 50–120 > 50–100 > 2000–
4000

> 65–120 > 20–35

4 vyhovující > 120–250 > 100–200 > 4000–
10000

> 120–180 > 35–50

5 špatná > 250–500 > 200–400 > 10000–
30000

> 180–240 > 50–100

6 velmi špatná > 500 > 400 > 30000 > 240 > 100

Vysvětlivky: SO2 – oxid siřičitý, NO2 – oxid dusíku, CO – oxid uhlíku, 
O3 – ozon, PM – prach.

VIII.1.3. Stav ovzduší v podzimních měsících
Monitoring znečištění ovzduší na území Moravskoslezského kraje prokazo-

val přetrvávající problémy s nadlimitním výskytem prachu (PM 10) v ovzduší 
především na území ostravsko-karvinské aglomerace a v přilehlých oblastech.

Přípustný denní imisní limit pro prach 50 µg.m-3 byl opakovaně, často 
i několikanásobně překračován.

Na základě provedeného odhadu zdravotních rizik ze zvýšených 
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koncentrací prašného aerosolu PM10 navrhla Krajská hygienická stani-
ce Moravskoslezského kraje zvláštní hodnotu denní koncentrace PM10 
100 µg.m- 3. Navržená hodnota prošla oponenturou Poradního sboru pro 
hodnocení a řízení zdravotních rizik hlavního hygienika ČR a Státního 
zdravotního ústavu v Praze – Národního referenčního centra pro ovzduší. 
Krajský úřad následně legislativně připravil a zavedl systém, kterým bylo 
zajištěno vydávání zvláštních informací občanům v situacích se zvýšený-
mi koncentracemi PM10 v ovzduší.

Zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vy-
volat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především 
nemocí dýchacích cest a srdečně cévních. Snižují odolnost organismu, kte-
rý pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím.

V období zhoršené kvality ovzduší se proto doporučuvalo:
– zvýšit obsah vitamínu C ve stravě,
– obytné místnosti větrat jen krátce (asi 5 minut) a několikrát  za den,
– malé děti, starší spoluobčané a lidé trpící srdečními či dýchacími po-

tížemi a nemocemi by se venku měli zdržovat co nejméně, vyhýbat se 
namáhavé práci a sportování ve venkovním prostředí.

Na území Moravskoslezského kraje se 5 listopadu pohybovaly hod-
noty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu mezi 
35 a 146 mikrogr./m3 (s max. hodnotami na stanicích Bohumín a Věřňo-
vice). Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin byly 
podlimitní.

Přehled aktuálních výsledků měření na AMS
5. 11. 2011, 18.00 SEČ

SO2 NO2 O3 PM10
Stanice min 

max
min max min max 24h

Imisní limit 350 200 - 50
O.-Fifejdy *! 9 46 32 73 9 56 104
O.-Zábřeh *! 6 24 22 97 x 105
O.-Přívoz *! 8 39 26 80 x 122
O.-Českobr. x 83 137 x x
O.-Mar.Hory - - - - - - -
O.-Radvanice - - - - - - -
Opava * 12 15 13 31 x 80
Studénka * 6 15 10 30 21 75 70
Bohumín *! 11 26 50 84 x 146
Český Těšín * 8 31 17 67 x 55
Havířov * 3 14 9 62 x 98
Karviná * 5 15 19 69 9 76 71



185

Orlová * x x x 80
Věřňovice *! 10 17 22 50 x 146
Fr.-Místek * 6 11 9 24 x 63
Třinec-Kos. 7 9 10 22 67 84 40
Bílý Kříž 5 6 4 5 69 78 x

VIII.1.4. Smognad dusil Ostravsko 
Téměř neuvěřitelnou hru s čísly předvedly přístroje a počítače, které 

v ostravské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mě-
řily koncentrace prachu v ovzduší. V pátek 11. listopadu byl odvolán sig-
nál regulace, který 11 dní platil na Ostravsku kvůli hustému smogu. Me-
teorologové regulaci, která nařizuje velkým firmám kvůli znečištěnému 
ovzduší omezit výrobu, odvolali 11. 11. 2011 v 11.11 (v 11 hodin, 11 minut). 
Poznámka: 12. listopadu byly znovu limity polétavého prachu překročeny 
a byla vyhlášena regulace.
Článek „Geny Ostravanů se obrnily proti smogu, tvrdí vědci“ – Pražská Mladá 
fronta dnes 9. 11. 2011 a článek „Smog dusil Moravu a Slezsko“ – Hospodářské 
noviny 14. 11. 2011 viz příloha č.35-11.
Článek „Ať Ostragen svítí jako hvězda“ – MF Dnes 23. 11. 2011 viz příloha 
č.46-11.

VIII.2. Úspora elektrické energie u veřejného osvětlení
V roce 2009 nainstalovala v obci firma AKTÉ s. r. o. Zlín vícestupňo-

vou regulaci veřejného osvětlení italské firmy REVERBERI.
Pro zkušební provoz byla vybrána oblast rozvaděče veřejného osvětle-

ní na ulici Centrum, kam spadaly ulice Dělnická, Osvobození, Kasáren-
ská, část ulice Těrlická, Centrum, Sportovní a Chalupnická.

V lednu 2011 bylo provedeno hodnocení spotřeby elektrické energie. 
Došlo k 35,4% úspoře, tj. 24,381 MWh oproti dlouhodobému průměru. 
V současných cenách bylo ušetřeno 58 945 Kč.

VIII.3. Spalovna Barbora

VIII.3.1. Stanovisko Ing. Josefa Tuhého, předsedy představenstva KIC 
Odpady, a. s.

Od počátku, kdy se začaly zpracovávat podklady pro výstavbu spalov-
ny v Karviné (bývalý závod Barbora Dolu 1. máj), byly v lidech zakořeněn 
odpor proti tomuto zařízení, a to včetně Ministerstva životního prostředí.

Poměrně dlouho lidem trvalo než pochopili, že třídění a pozdější vyu-
žití odpadu šetří životní prostředí a peníze všem.
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V současné době jsou stavby spaloven jedněmi z nejsledovanějších. 
Krajské integrované centrum je přínosem pro životní prostředí hlavně 
tím, že se podaří zamezit dalšímu hromadění odpadu na skládkách a jeho 
využitím se sníží spotřeba spalovaného uhlí v teplárně a v neposlední řadě 
se sníží produkce emisí.

VIII.3.2. Kampaň proti spalovně
Těmto projektům bylo často bráněno „ve jménu ekologie“. Odpor proti 

spalovně Barbora měl stejné „důvody“ jako jiné projekty, např. jako ob-
chvat Frýdku-Místku. K negativním postojům často přispívala i zaujatá 
média a strana Zelených, která léta ovládala Ministerstvo životního pro-
středí.

Akcí proti těmto snahám byly výjezdy zájemců do již fungujících spa-
loven u nás i v zahraničí.

VIII.3.3. Proč ANO spalovně
– bude se spalovat méně uhlí – spalovna ročně ušetří 140 000 tun, 

tzn. 2 500 vagónů za rok
– nezahrabe se energie skrytá v odpadech do skládek – výhřevnost odpa-

du z domácností dosahuje úrovně spotřeby hnědého uhlí
– ušetří se prostory na rozšíření skládek – v Moravskoslezském kraji se 

skládkuje ročně 450 000 tun komunálního odpadu, spalovnou se ušetří 
192 000 tun

– sníží se emise do ovzduší – kombinovaným provozem spalovny a teplár-
ny dojde i k poklesu prachu

– využije se ověřená a vysoce spolehlivá technologie

VIII.3.4. Otázky zůstaly
Proč spalovna zrovna v těchto místech, kapacita spalovny je značně 

naddimenzovaná a bude se dovážet odpad ze zahraničí, co se bude v za-
řízení spalovat, co s nebezpečným odpadem, proč není součástí spalovny 
i třídírna komunálního odpadu, co bude se spálenými zbytky odpadu, 
ovzduší je již teď neúnosné, zvýšení dopravy, poklesne opravdu výroba 
tepla v teplárně…???

VIII.3.5. Stanovisko ministerstva
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko se stav-

bou první spalovny odpadů v Moravskoslezském kraji, která má vyrůst 
na okraji Karviné.
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VIII.3.6. Stanovisko Karviné
Radní města vydali souhlasné stanovisko s výstavbou Krajského inte-

grovaného centra pro likvidaci komunálního odpadu.
Poznámka: Bývalý Důl Barbora, kde by měla spalovna vyrůst, je v katastru 
Karviné.
Poznámka: Karviná podmínila svůj souhlas s umístěním spalovny několika 
požadavky. Jedním z nich je 100 milionů korun na ekologické projekty, při-
čemž 20 milionů kraj městu přislíbil již v loňském roce. Podpisem memoranda 
si město nárokovalo zbylých 80 milionů, které mají být použity na projekty 
směřující k ochraně životního prostředí či zdraví obyvatel v letech 2012–2015. 
Kromě toho město žádalo, aby mělo jako akcionář největší vliv ve společnosti 
KIC Odpady, která bude spalovnu provozovat. Důvod byl jasný: moci zásadně 
ovlivňovat chod společnosti. A do třetice chtělo město za svůj souhlas podporu 
kraje při stanovování ceny za odběr komunálního odpadu – Karviná žádala 
o polovinu výhodnější cenu oproti ostatním městům.

VIII.3.7. Spor mezi radnicemi
Radním dalších měst a obcí se nelíbilo memorandum mezi Karvinou 

a Moravskoslezským krajem, které při stavbě spalovny zvýhodnilo pouze 
jedno město. S dohodou nesouhlasili a chtěli o tomto kroku s vedením kraje 
jednat. Na začátku byli všichni zúčastnění na stejné startovní čáře a rad-
ním se hlavně nelíbilo, že by najednou měl být zvýhodněn pouze jeden 
akcionář. Spalovna je plánovaná mezi Karvinou Havířovem a nejblíže jí 
je naše obec. Stejné stanovisko vydala i radnice Českého Těšína.
Článek „Spalovna bude u soudu“ – Havířovský deník 1. 11. 2011 viz příloha 
č.51-11.
Článek „Výstavba spalovny míří k soudu“ – Havířovsko 1. 11. 2011 viz příloha 
č.52-11.

VIII.4. Agenda povolování kácení dřevin mimo les
Oblast této činnosti upravoval zákon o ochraně přírody a krajiny.

– bylo podáno 22 žádostí o povolení kácení stromů
– správní orgán všem žádostem vyhověl
– ve14 případech uložil náhradní výsadbu

VIII.5. Oblast ochrany zvířat
Největším problémem na tomto úseku byl odchyt a následné umístění 

toulavých a zaběhnutých psů. Do psích útulků bylo v roce 2011 umístěno 
28 psů a náklady na jejich odchyt a umístění přesáhly částku 300 000 Kč.
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IX. Zdravotnictví

IX.1. Lékaři v Horní Suché

IX.1.1. Praktický lékař pro dospělé
– MUDr. Jan Maťko – samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé.
 Adresa: Kaštanová 283, Horní Suchá.
– MUDr. Dáša Pastuchová – samostatná ordinace praktického lékaře pro 

dospělé.
 Adresa: Školní 5, Horní Suchá.

IX.1.2. Odborný lékař rehabilitace
– MUDr. Jan Mareš – samostatná ordinace lékaře specialisty.
 Adresa: Těrlická 1356, Horní Suchá.

IX.1.3. Praktický lékař pro děti a dorost
– MUDr. Eva Febrová – samostatná ordinace praktického lékaře pro děti 

a dorost.
 Adresa: Školní 1286, Horní Suchá.

IX.1.4. Praktický lékař stomatolog
– MUDr. Dagmar Kubinová – samostatná ordinace praktického léka-

ře – stomatologa.
 Adresa: Dr. Glazera 1216, Horní Suchá.
– MUDr. Anna Býmová – samostatná ordinace praktického lékaře – sto-

matologa.
 Adresa: Školní 1286, Horní Suchá.
– MUDr. Jiří Býma – samostatná ordinace praktického lékaře – stomato-

loga.
 Adresa: Školní 1286, Horní Suchá.

IX.1.5. Rehabilitace
– Eliška Mojžíšová  – samostatné zařízení středoškolské odborné pracov-

nice – rehabilitace.
 Adresa: Těrlická 1356, Horní Suchá.

IX.1.6. Lékárna U Dvora
– Mgr. Vlasta Pavelková – Lékárna.
 Adresa: Těrlická, 735 35 Horní Suchá.
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X. Sociální péče

X.1. Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Horní Su-

chá a Sborem Církve bratrské uspořádalo v prostorách Sboru ve dnech 
4.–6. dubna humanitární sbírku. Sbíralo se letní a zimní oblečení, lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby, peří, 
péřové přikrývky, deky, hračky a obuv.

XI. Školství

XI.1. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková 
organizace

XI.1.1. Den otevřených dveří
Den otevřených dveří připravila škola pro rodiče a ostatní veřejnost 

na 7. ledna. Ve škole se normálně pracovalo, takže rodiče i ostatní mohli 
vidět celou školu včetně svých ratolestí při práci. Ve starých kronikách 
mohli návštěvníci listovat a po případě si připomenout svoje školní léta.

Na nástěnkách se dověděli o úspěších školy např. ve sportu a nebo 
různých vědomostních soutěžích. Školu si mohli prohlédnout i rodiče bu-
doucích „prvňáčků“, protože den otevřených dveří byl před plánovaným 
zápisem do první třídy.

Na bezpečnost před školou dohlíželi policisté z OO PČR Horní Suchá.

Den otevřených dveří – ZŠ 2011

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ – Den otevřených dveří 
2011“.
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XI.1.2. Zápis
Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2011/2012 proběhl 

na základní škole ve dvou dnech. 27. ledna v době od 12.00 hodin do 18.00 
hodin a 28. ledna v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin.

Zapsáno bylo celkem 38 dětí, zapsán bylo i 1 pětileté dítě.
Žádost o odklad povinné školní docházky pro své dítě žádali 2 rodiče.
Do mateřské školy bylo zapsáno 58 dětí.

Jako první přišla k zápisu se svými rodiči Karolína Morovičová

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Zápis do 1.třídy 2011“.
Poznámka: Děti, které dosáhly věku 6 let mnohdy na žádost rodičů nenastu-
pují do školy a zůstávají v mateřské škole, jejíž poslední ročník byl ze zákona 
zdarma. MŠ pak mají problémy s místem a odmítaly mladší děti.

XI.1.3. Další akce leden až březen
– škola zapojena do projektu EU „Peníze školám“ – získala 1 760 000 Kč
– návštěva Divadla loutek v Ostravě
– okresní kolo Pythagoriády 28. 1. – úspěšní řešitelé Anna Velíšková a Ja-

kub Delong
– požární školení žáků
– lyžařský výcvik – 7.–11. 2.
– škola v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd – 12.–19. 2.
– návštěva divadelního představení „Staré pověsti české“
– soutěž ve skoku vysokém ve Stonavě – 1. místo Rostislav Chromík
– Street hokej – postup žáků do dalšího kola
– beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou v obecní knihov-

ně – 10. 3. – viz samostatný článek
– spolupráce se zahraničními školami v rámci Projektu Comenius
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XI.1.4. Soutěž o pomalování vozu
Výbor pro životní prostředí, ve spolupráci s firmou Depos, a. s., vyhlá-

sil soutěž o pomalování popelářského vozu.
Akce se zúčastnili žáci 1. stupně obou našich škol. Celkovým vítězem 

se stala Adéla Němcová, žákyně 1.B třídy. Její návrh byl realizován na jed-
nom z vozů firmy Depos, a. s.

XI.1.5. Majáles
Aktivní Sdružení rodičů při základní škole v čele s Ing. Martinem Ada-

miece připravilo v prostorách hasičské zbrojnice 14. května „Majáles“.
Pro děti byly připraveny různé atrakce jako např. trampolína a háze-

ní do mamlasa, soutěže – např. malování na chodníku, pro dospěle nápoje 
všeho druhu a také se opékalo sele.

I sami pořadatelé se dobře bavili při opékání selete – vlevo Ing. Martin 
Adamiec

V dobré náladě byli i přítomní dospělí
Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Majáles 2011“.
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XI.1.6. Radovánky
4. června Sdružení rodičů ve spolupráci se školou připravilo Rado-

vánky.
Za doprovodu „Hasičanky“ vyšel průvod od mateřské školy na ulici 

Stavební a vchodem za restaurací Sušanka dorazil na školní hřiště.
Dospělí využili připravené bohaté občerstvení, děti připravené atrakce.

Na fotografii zleva – Mgr. Markéta Tomíčková, konferenciérka, 
Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy a Ing. Martin Adamiec, předseda 

sdružení rodičů při zahájení

Záběr z programu dětí mateřské školy



193

Všechna místa v připravených stanech i na lavičkách byla obsazena

Kromě vystoupení dětí byla předvedena i ukázka výcviku a práce asi-
stenčních psů. Závěrem programu vystoupil zpěvák Petr Kotvald.

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Radovánky 2011“.

XI.1.7. Pasování na školáka
Rozloučení s mateřskou školou připravily učitelky MŠ v obřadní síni 

9. června. Děti byly pasovány velikou tužkou, zapsaly se do pamětní kni-
hy, obdržely potištěné tričko a také knihu. K dětem a přítomným rodičům 
a prarodičům promluvila Blanka Richterová, vedoucí učitelka MŠ a Josef 
Žerdík, místostarosta.

Pasování na školáka

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „MŠ-Pasování na školá-
ka-2011“.
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XI.1.8. Mateřská škola ve druhém pololetí
Únor byl v mateřské škole pohádkový. Děti navštívily divadelní před-

stavení „Barvička písnička“ a v maskách oslavily karneval.
Vystoupení kouzelníky viděly děti v březnu, viděly také vystoupení 

akrobata a vyhnaly Zimu vynesením Moreny.
Dubnovou tradicí se stal Pyžamový a Čarodějnický den, pohádka 

„O smutném drakovi“ a nejstarší děti byly v Českém Těšíně na výchovném 
koncertě ZUŠ Pavla Kalety „Kocour a housličky“.

Květen patřil v MŠ maminkám – děti pro ně připravily pásmo pohá-
dek, básniček a písniček, a také drobné dárky. Odměnou jim byla pohád-
ka „Jak cvrček skládal kapelu“.

Červen byl svátkem dětí – zúčastnily se zahradní slavnosti s klaunem 
Hopsalínem a zmrzlinovým překvapením, viděly zvířátka v Přírodovědné 
stanici v Karviné, seznámily se s prací sokolníků, shlédly pásmo pohádek, 
tančily na školních Radovánkách a nejstarší byly pasovány na školáky.

XI.1.9. Úspěšný jednotlivec
Ve znalostním testu společnosti SCIO by oceněn Martin Czyž, žák 9.B 

třídy jako nejlepší řešitel v rámci všech zúčastněných z celého Moravsko-
slezského kraje.

XI.1.10. Škola před koncem školního roku
Ve fotbalovém turnaji mladších žáků 6. dubna v Českém Těšíně žáci 

školy vyhráli a postoupili do dalšího kola.
Okresní kolo biologické olympiády vyhrála 12. dubna Natálie Odles-

ková, žákyně 6. třídy.
Ve spolupráci s PZŠ uskutečnila škola 20. dubna Den Země – žáci 

1.– 3. tříd byli v ZOO Ostrava, 4. třídy byly v Ostravě na hradě a navští-
vily výstavu, žáci 5. tříd došli na Ekofarmu do Stonavy, žáci 6. tříd prošli 
naučnou stezku v Bartošovicích, žáci 7. tříd v Šenově, 8. třídy navštívily 
Hornické muzeum Landek a 9. třídy byly na exkurzi v čističce odpadních 
vod v Havířově.

Projekt „Den Evropy“ proběhl ve škole 17. května. Žáci 1. stupně při-
pravili prezentace o vybraných evropských státech, žáci 2. stupně na dané 
téma soutěžili v družstvech.

XI.1.11. Vyřazení „deváťáků“
Na konci školního roku, 27. června, připravila škola rozloučení s vy-

cházejícími žáky v obřadní síni v „červené škole“.
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Nálada byla hodně slavnostní a dané chvíli odpovídalo i oblečení 
účastníků.

S vycházejícími žáky se přišly rozloučit děti z mateřské školy, promlu-
vila Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy, Ing. Jan Lipner, starosta obce 
i třídní učitelky. Kulturní program připravili vycházející žáci sami.

Žáci obdrželi z obce upomínkové předměty a ze školy pamětní list.

Ing. Jan Lipner, starosta obce a Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy

Slavnostnímu okamžiku odpovídalo i oblečení přítomných

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Vyřazení deváťá-
ků-2011“.
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XI.1.12. Konec školního roku
Škola ukončila školní rok, vzhledem k připraveným opravám budovy, 

28. června.
V české škole probíhá závěr školního roku prostřednictvím školního 

rozhlasu, kde se s žáky rozloučila Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy, 
Mgr. Dáša Havlásková, zástupkyně ředitelky školy a promluvil i Ing. Jan 
Lipner, starosta obce a Ing. Martin Adamiec, předseda organizace rodičů. 
Ve třídách se s žáky rozloučili jejich třídní učitelé a vydali jim vysvědčení.

Ing. Jan Lipner, starosta obce a Ing. Martin Adamiec, předseda rodičů

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Konec školního roku-
2011“.

XI.1.13. Školní rok 2011–2012

XI.1.13.1. Začátek školního roku
Ve škole začal nový školní rok ve čtvrtek 1. září. Kromě učitelů a za-

městnanců, kterým začala práce již dříve, přišlo do školy 346 žáků.
Zahájení proběhlo formou rozhlasové relace. Nejdříve všechny přivíta-

la Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy a pak promluvili hosté – Ing. Jan 
Lipner, starosta obce a Ing. Martin Adamiec, předseda rodičů.

S gratulací k zahájení školního roku přišla i delegace sousední polské 
školy.

Před školou na bezpečnost dohlížela hlídka Polici ČR, OO Horní Suchá.
Oprava školy – výměna oken a zateplení stěn – nebyla k 1. září do-

končena.
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Rodiče a žáci vstupovali do školy dveřmi zarámovanými lešením

Ve velkém očekávání byli rodiče a jejich děti – prvňáčci

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ČZŠ-Zahájení školního 
roku 2011-2012“.

Do školy nastoupilo 1. září 346 žáků základní školy, 104 dětí mateřské 
školy, 32 pedagogů, 2 vychovatelky školní družiny, 9 správních zaměst-
nanců a 9 zaměstnanců školní jídelny.

Na škole byl nainstalován ochranný systém proti vykradení, byla vy-
měněna dřevěná okna za plastová, škola byla zateplena, v kotelně byly vy-
měněny plynové kotle za modernější a výkonnější, proběhla rekonstrukce 
chlapeckých záchodů.

Škola získala nový projekt Comenius, v němž se škola představí v Ně-
mecku, Francii, Walesu, Španělsku, Polsku a Maďarsku.

Článek „Nový projekt Partnerství škol Comenius“ – Informátor č.10/2011 viz 
příloha č.34-11.
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XI.1.13.2. Lampionový průvod
Na počest 93. výročí vzniku Československé republiky připravili ro-

diče a učitelé české i polské školy 21. října lampionový průvod. Rodičů 
s dětmi přišlo opravdu hodně.

Za doprovodu dechové hudby „Hasičanka“ vyšel průvod od mateřské 
školy na ulici Stavební, dále ulicí Lipová a Sportovní do prostoru hasičské 
zbrojnice.

Pro žáky bylo připraveno občerstvení a hořela slavnostní vatra.

Všichni se zájmem sledovali vypouštění balónků štěstí

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ a PZŠ-Lampionový 
průvod 2011“.

XI.1.13.3. Vánoční koncert
Škola ve spolupráci s rodičovským sdružením připravila 8. prosince 

v kostele svatého Josefa dva vánoční koncerty. V programu zazněly vánoč-
ní koledy, scénky, básně, hrálo se i na hudební nástroje. Mezi diváky byli 
především rodiče a rodiny účinkujících dětí.
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Školní dětský pěvecký sbor

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Vánoční koncert 2011“.
Článek „Vánoční koncert“-Informátor č.12/2011 viz příloha č.57-11.

XI.2. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem 
Nauczania Sucha Górna

XI.2.1. Karneval
Vzhledem k opravě Dělnického domu v Horní Suché připravila polská 

mateřská škola karneval pro předškoláky v Dělnickém domě v Albrechti-
cích 15. ledna. O dopravu dětí se postarali jejich rodiče.

PZŠ – Karneval předškoláků 2011

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZŠ – Karneval předško-
láků 2011“.
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Na tegoroczny tradycyjny karnawał dziecięcy, górnosuszcy przedszko-
lay zaprosili swych najbliższych do sali Domu Robotniczego w Olbrachci-
cach. W sobotę 15. 1. 2011 w godzinach popołudniowych salę DR wypełni-
ła ponad setka gości. Nauczycielki H. Makówka, D. Mikuła i M. Kołodziej 
przygotawały z dziećmi program pt. Z bajki do bajki. O godz. 15.00 dy-
rektor szkoły mgr. B. Prymus i prezes Macierzy p. E. Kožušnik przywitali 
wszystkich i życzyli udanego karnawału. A karnawał był na 102. Naj-
pierw w programie zatańczyły krasnoludki, gołąbki z Kopciuszkiem, nim-
fy i rozbójnicy. Po progamie odbył się przegląd masek.Wspólną zabawę 
rozpoczął tradycyjny polnez wraz z rodzicami udekorowanymi karna-
wałowymi czapeczkami. Potem były zabawy z balonikami, zdobywanie 
nagród na przygotowanych przez rodziców atrakcjach, kotylion z babcią 
i dziadkiem, zabawy kołowe z całą rodziną. Południe umilił krótki recital 
absolwentki naszej szkoły Moniki Juchna. Zaplecze kulinarne, techniczne 
i bogatą loterię przygotowali rodzice. Już wszyscy cieszymy się na karna-
wał w 2012 roku w odnowionym DR w Suchej Górnej.

XI.2.2. Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy polské základní školy proběhl 1. února v době od 8.00 

hodin do 17.00 hodin ve druhém poschodí školy. Zápis byl přímo pohádko-
vý a měl námět: „Vstup do školního království.

Zapsáno bylo celkem 10 dětí, rodiče nepožádali o odklad školní do-
cházky a nebylo zapsáno žádné pětileté dítě.

Budoucího prvňáčka Romana Presnera zapisuje Mgr. Renáta Rzymanová

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Zápis do 1. třídy 
2011“.
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XI.2.3. Polská mateřská škola
Zápis do mateřské školy se uskutečnil 1. února v době od 8.00 hodin 

do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy.
Bylo zapsáno celkem 7 dětí.

XI.2.4. Den babičky a dědečka
Tento den připravily učitelky mateřské školy s dětmi na 11. února. 

Do auly školy, která měla stolové zařízení, se zájemci skoro nevešli.
Nejprve všechny uvítal Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy a pak do-

staly slovo učitelky a hlavně děti. Každé z nich vystoupilo sólově.
Bylo připraveno občerstvení a na závěr si všichni prohlédli prostory 

mateřské školy.

Zaplněná aula sleduje připravený program

Další fotografie: Kronika 2011 fotogalerie na CD: „PZŠ-Den babičky a dědečka 
2011“, „PMŠ-Dzień Babci i Dziadka“.

XI.2.5. Některé další aktivity mateřské školy

XI.2.5.1. Vystoupení
Děti z mateřské školy se v dubnu zúčastnily recitační soutěže v Leš-

né, dvakrát zpívaly a recitovaly na „Odpoledni s maminkou“, vystupovaly 
na „Vítání občánků“ a účinkovaly na výchovném koncertě v Českém Tě-
šíně. V květnu svým vystoupením podpořily slavnostní ráz znovuotevření 
Domu PZKO a valného shromáždění PZKO. Vystoupily také na „Dnu ma-
tek“ v klubu hornických důchodců.
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XI.2.5.2. Lodowisko
Návštěva zimního stadionu v Havířově se uskutečnila 20. ledna. Kro-

mě dětí a učitelek byli přítomni i rodiče dětí.

Na ledě bylo fajn

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PMŠ-Lodowisko“.

XI.2.5.3. Oslava MDŽ
Děti z PMŠ oslavily Mezinárodní den žen 8. března programem věno-

vaným ženám.

Taneček se ženám líbil

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PMŠ- Dzień Kobiet“.
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XI.2.5.4. Záchranná služba
Velkým zážitkem bylo pro děti setkání s vozem a obsluhou záchranné 

služby 20. dubna. Symbolicky se toto setkání konalo na parkovišti u DPS.

Děti si se zájmem prohlédly i vnitřek vozu záchranné služby

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PMŠ-Pogotowie“.

XI.2.5.5. Zájezd na Hukvaldy
Velké očekávání dětí splnil zájezd na Hukvaldy 14. června.

Jedno ze zastavení patřilo i Lišce Bystroušce

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PMŠ-Zájezd na Hukval-
dy“.
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XI.2.5.6. ZOO Ostrava
Před začátkem prázdnin, 22. června, vyjely děti do ZOO Ostrava.

Děti a zvířátka patří vždy k sobě

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PMŠ-ZOO Ostrava“.

XI.2.6. Festyn szkolny
Rodiče společně se školou připravili 11. června v prostorách hasičské 

zbrojnice Festyn szkolny. Počasí bylo příznivé a tak děti mohly předvést 
rodičům i ostatním přítomným připravený program. Pro děti byly připra-
vené různé atrakce, pro dospělé občerstvení včetně grilovaných specialit.

Úvodní slovo pronesl Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy
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Labutí jezero v podání chlapců 9. třídy mělo úspěch

Diváci obsadili všechna připravená místa

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Festyn szkolny-2011“.

XI.2.7. Škola v závěru školního roku 2010/2011
V aule školy se žáci 4.–9. ročníku setkali v květnu s Jozefem Chmelem, 

autorem výstavy o Gustavu Morcinkovi, který pochází z Karviné.
Žáci prvního stupně připravili v závěru května program na „Den ma-

tek“.
Škola byla v květnu hlavním organizátorem XXIX. Ročníku lehkoatle-

tických her žáků polských škol v ČR.
Ve srovnávacích testech žáků 9. třídy z matematiky a jazyka českého 

z obcí do 10 000 obyvatel dosáhli žáci těchto výsledků:
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Předmět Průměr všech Průměr PZŠ Horní Suchá
Matematika 1 9,87 17,5
Jazyk český 1 20,88 27,00
Matematika 2 39,50 70,00
Jazyk český 2 56,40 72,60

XI.2.8. Ukončení školního roku
V polské škole ukončili školní rok 30. června. Již tradičně se sešli uči-

telé, žáci i hosté v aule školy. Žáci připravili program.
Obec na akci zastupoval Ing. Jan Lipner, starosta obce, PZKO zastupo-

val Mgr. Jan Zyder, nový předseda organizace.

V programu vystoupily i děti z mateřské školy

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Konec školního roku-
2011“.

XI.2.9. Z výroční zprávy školy

XI.2.9.1. Počet tříd a počet žáků
1. stupeň: Celkem 33 žáků
2. stupeň: Celkem 35 žáků

XI.2.9.2. Přijímací řízení
Gymnázium: 6
SOŠ: 1
SOU: 1
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XI.2.9.3. Mezinárodní spolupráce
Škola spolupracovala se školami v Lubomí a Syryní (PR) – družebními 

obcemi Horní Suché. Cílem této spolupráce bylo vzájemné poznání žáků 
našich škol, seznámení se s družebními obcemi, krajem a státy.

Během podzimu roku 2010/2011 proběhlo několik setkání našich žáků 
s kolegy z Lubomie a Syryni v rámci přeshraničního projektu – Návrat 
ke kořenům.

Od června 2010 do podzimu 2011 se uskutečňoval další přeshraniční 
projekt – s městem Wodzislaw – Česko-polský tělocvik těla a intelektu.
Poznámka: Výroční zpráva školy je v archivu OÚ.

XI.2.10. Školní rok 2011 – 2012

XI.2.10.1. Zahájení
Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září. Škola přivítala více než 

70 žáků, mezi nimi i 7 žáků 1. třídy a 3 žáky do šesté třídy ze Stonavy.
Všichni žáci, učitelé i hosté se shromáždili v aule školy, kde vyslechli 

program předškoláků a žáků.
Všechny přivítal Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy. Obec na zahájení 

školního roku zastupoval Josef Žerdík, místostarosta.
S gratulací k zahájení školního roku přišla i delegace sousední české 

školy vedená Mgr. Martou Štixovou.

Na školáky pasoval žáky 1. třídy Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy
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V úvodním programu vystoupli i předškoláci

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Zahájení školního 
roku 2011-2012“.

XI.2.10.2. Lampionový průvod
Text viz Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková 

organizace – akci pořádaly obě školy společně.

XI.2.10.3. Ochaby
Žáci 1. stupně se 16. září vydali na výlet do Dream Parku v Ocha-

bach – Polsko.
Průvodce ukázal dětem miniatury různých známých budov, svět pod 

vodou, útok žraloka.

Článek „Wycieczka Ochaby“ – Informátor č.10/2011 viz příloha č.34-11.

XI.2.10.4. Pamětní deska
V „červené škole“ na ulici Sportovní byla 19. listopadu odhalena pa-

mětní deska, která má připomínat, že v této budově sídlila v letech 1903-
2007 základní škola s polským jazykem vyučovacím. Akce se zúčastnili 
bývalí i současní učitelé školy, bývalí i současní žáci. Pamětní deska byla 
zhotovena z darů učitelů a žáků polské školy, s přispěním Obce Horní Su-
chá.

Na úvod zazpíval pěvecký sbor „SUCHA“ a historii školy shrnul sou-
časný ředitel polské školy Mgr. Bohdan Prymus. Z pohledu obce situaci 
shrnul Ing. Jan Lipner, starosta obce.
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Pamětní deska

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Pamětní deska 2011“.
Článek“Wychowankowie dla swojej szkoly“-Glos Łudu 22.11.2011 viz příloha 
č.50-11.
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XII. Obchod a služby

XII.1. Cena vody
Od 1. ledna stanovily Severomoravské vodovody a kanalizace Ostra-

va a. s. cenu vody takto:
– voda pitná (vodné) 29,16 Kč/m3 (bez DPH),
  32,08 Kč/m3 (včetně 10% DPH)
– voda odvedená (stočné) 26,34 Kč/m3 (bez DPH),
  28,97 Kč/m3 (včetně 10% DPH)
– cena 1m3 vodného a stočného celkem včetně DPH byla 61,05 Kč/m3

Poznámka: Průměrná cena vody – vodné a stočné včetně DPH – byla v ČR 
66,64 Kč/m3.

XII.2. Ceny pohonných hmot a energií, některých potravin 
a ostatního zboží

XII.2.1. Ceny pohonných hmot
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR

1. týden – 7. 1. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

50. týden 1.týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

32,53 33,07 101,7

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 33,04 33,65 101,9
Motorová nafta 32,11 32,78 102,1
LPG 16,70 16,91 101,3

4. týden – 28. 1. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

3. týden 4. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

32,83 33,05 100,7

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 33,35 33,54 100,6
Motorová nafta 32,53 32,93 101,2
LPG 17,11 17,29 101,1

7. týden – 18. 2. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

6. týden 7. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

32,87 32,90 100,1

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 33,24 33,34 100,3
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Motorová nafta 32,63 32,77 100,4
LPG 17,68 17,62 99,7

10. týden – 11. 3. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

9. týden 10. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,18 33,54 101,1

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 33,67 34,19 101,5
Motorová nafta 33,12 33,57 101,4
LPG 17,44 17,14 98,3

13. týden – 1. 4. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

12. týden 13. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,26 33,22 99,9

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,27 34,17 99,7
Motorová nafta 33,91 33,90 100,0
LPG 17,55 17,37 99,0

16. týden – 22. 4. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

15. týden 16. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,60 33,79 100,6

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,84 35,23 101,1
Motorová nafta 34,36 34,75 101,1
LPG 17,43 17,46 100,2

19. týden – 13. 5. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

18. týden 19. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,82 33,74 99,8

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 35,37 35,35 99,9
Motorová nafta 34,63 34,59 99,9
LPG 17,39 17,37 99,9

22. týden – 3. 6. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

21. týden 22. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,78 33,71 99,8
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Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 35,15 34,95 99,4
Motorová nafta 34,33 34,21 99,7
LPG 17,31 17,29 99,9

26. týden – 1. 7. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

25. týden 26. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,68 33,67 100,0

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,82 34,76 99,8
Motorová nafta 34,16 34,13 99,9
LPG 17,17 17,16 99,9

30. týden – 29. 7. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

29. týden 30. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,94 34,03 100,3

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,70 35,30 101,7
Motorová nafta 34,20 34,88 102,0
LPG 16,95 16,95 100,0

34. týden – 26. 8. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,94 33,84 99,7

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,81 34,46 99,0
Motorová nafta 34,37 34,00 98,9
LPG 16,94 16,95 100,1

38. týden  – 23. 9. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

37. týden 38. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,90 33,94 100,1

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,73 34,89 100,5
Motorová nafta 34,54 34,67 100,4
LPG 16,85 16,81 99,8

42. týden – 21. 10. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

41. týden 42. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

33,98 33,99 100,0
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Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,71 34,73 100,1
Motorová nafta 34,51 34,63 100,3
LPG 16,80 16,76 99,8

46. týden 2011 – 18. 11. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

45. týden 46. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

34,17 34,40 100,7

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 34,78 34,88 100,3
Motorová nafta 34,96 35,09 100,4
LPG 16,75 16,81 100,4

50. týden 2011 – 16. 12. 2011
Název výrobků Spotřebitelská cena (Kč/l) Index

49. týden 50. týden
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 
s přísadou

34,53 34,52 100,0

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 35,05 34,96 99,7
Motorová nafta 35,66 35,59 99,8
LPG 17,18 17,20 100,1
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XII.2.2. Ceny energií

XII.2.2.1. Ceny plynu
Průměrná cena plynu byla v roce 2011 15,16 Kč/m3.
Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost 

platily tyto maximální ceny

Kromě E.ON a. s. a Severomoravské plynárenské a.s. dodávaly plyn spo-
třebitelům ještě Jihomoravská plynárenská a.s., Pražská plynárenská a. s., 
RWE Energie, a. s. (býv. Severočeská plynárenská, Středočeská plynáren-
ská, Západočeská plynárenská) a Východočeská plynárenská a. s.

Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost
platily tyto maximální ceny

Roční odběr v
pásmu

nad - do
MWh/rok

Maximální cena dvousložková
(včetně DPH)

Cena za odebraný
plyn Kč/MWh

Stálý měsíční
plat za

přistavenou
kapacitu

v Kč

od
1.1.2011

od 1.6.2011
(PP od

1.7.2011)

od
1.10.2010

od
1.11.2010 od 1.1.2011

E.ON
(býv. Jihočeská 
plynárenská)

do 1,89 1 727,76 1 823,23 1 823,23 97,60

nad 1,89 do
7,56 1 241,33 1 336,80 1 336,80 167,94

nad 7,56 do 15 1 120,97 1 216,44 1 216,44 332,29

nad 15 do 20 1 102,08 1 197,55 1 197,55 362,82

nad 20 do 25 1 096,76 1 192,24 1 192,24 391,50

nad 25 do 30 1 088,84 1 184,32 1 184,32 418,58

nad 30 do 35 1 085,77 1 181,24 1 181,24 634,07

nad 35 do 40 1 084,36 1 179,83 1 179,83 657,80

nad 40 do 45 1 082,72 1 178,20 1 178,20 685,49

nad 45 do 50 1 078,46 1 173,94 1 173,94 722,14

nad 50 do 55 1 077,28 1 172,75 1 172,75 752,22

nad 55 do 63 1 076,83 1 172,30 1 172,30 791,45

nad 63 1 034,60 1 130,08 1 130,08 - *

* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 265 760,45

Severo-
moravská 
plynárenská, 
a. s.

do 1,89 1 841,68 1 972,67 2 051,33 67,26

nad 1,89 do
7,56 1 281,37 1 412,36 1 491,02 115,81

nad 7,56 do 15 1 196,17 1 327,16 1 405,82 234,13

nad 15 do 20 1 187,22 1 318,21 1 396,87 265,88

nad 20 do 25 1 178,34 1 309,33 1 387,99 297,79

nad 25 do 30 1 174,87 1 305,86 1 384,52 327,86

nad 30 do 35 1 172,22 1 303,21 1 381,87 357,91

nad 35 do 40 1 171,02 1 302,01 1 380,67 387,44

nad 40 do 45 1 169,62 1 300,61 1 379,27 418,22

nad 45 do 50 1 168,18 1 299,17 1 377,83 441,85

nad 50 do 55 1 165,90 1 296,89 1 375,55 463,85

nad 55 do 63 1 162,69 1 293,68 1 372,34 494,17

nad 63 1 092,36 1 223,35 1 302,01 - *

* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 210 340,68

292
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XII.2.2.2. Ceny elektřiny
Průměrná cena elektřiny byla v roce 2011 4,54 Kč/kWh.

Sazba D 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
cena za 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
  5270,66 4923,83 5407,86

Sazba D 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
cena 1 MWh v Kč  E.ON PRE ČEZ
  4689,67 4307,46 4645,31

Sazba D 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu 
po dobu 8 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  5096,21 4448,74 5210,34
nízký tarif  1981,30 2072,82 1898,81

Sazba D 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu 
po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  3622,72 3323,83 3637,87
nízký tarif  1981,30 2072,82 1898,81

Sazba D 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu 
po dobu 16 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  3370,75 2869,76 3218,84
nízký tarif  2337,70 2172,42 2243,21

Sazba D 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu 
po dobu 20 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  3273,55 2828,96 3011,24
nízký tarif  2431,30 2393,22 2411,21

Sazba D 55d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do pro-
vozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 
22 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  3273,55 2804,96 2910,44
nízký tarif  2431,30 2308,02 2407,61
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Sazba D 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do pro-
vozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 
22 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  3273,55 2804,96 2910,44
nízký tarif  2431,30 2308,02 2407,61

Sazba D 61d – Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč
vysoký tarif  6686,05 5430,84 6841,51
nízký tarif  2259,18 1795,62 2282,63

Poznámka: K cenám za odebranou energii bylo potřeba připočítat ještě měsíč-
ní stálé platby za jistič.
Příklad:
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně 243,- 261,60 243,60

XII.2.2.3. Ceny zkapalněných plynů
Propan
Cena za 1 kg (vč.DPH) 24 Kč.
Propan-butan
Cena za 1 kg (vč.DPH) 20 Kč.

XII.2.2.4. Ceny extra lehkého topného oleje
Cena za 1 l (vč.DPH a spotřební daně) 18 Kč včetně 10 % DPH, nebo 

26 Kč včetně 20 % DPH.

XII.2.2.5. Ceny uhlí a koksu
Poznámka: Cena za 1 tunu v Kč včetně DPH.

XII.2.2.5.1. Hnědé uhlí
– kostka 3 690 Kč
– ořech 1 3 550 Kč
– ořech 2 2 650 Kč
– brikety 4 450 Kč

XII.2.2.5.2. Černé uhlí
– kostka 5 490 Kč
– ořech 4 490 Kč
– oříšek 4 790 Kč
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– kovářské uhlí 5 350 Kč
– OKD 5 090 Kč
– antracit 6 600 Kč

XII.2.2.5.3. Koks
– ořech 1 9 290 Kč
– ořech 2 8 300 Kč
– otopová směs 11 960 Kč
– hrášek 6 290 Kč
– prach 5 490 Kč

XII.2.2.5.4. Dřevní štěpka
– 15,0 3 600 Kč
– 10,1 1 500 Kč

XII.2.2.5.5. Peletky
– pytle 15–25 kg  4 730–5 170 Kč
– premium pytle 15–25 kg 5 700 Kč
– Big-Bag 1000 kg  4 400–4 840 Kč
– volně  4 400 Kč
– s příměsí kůry  5 500 Kč

XII.2.2.5.6. Rostlinné peletky
– volně ložené  4 000–4 500 Kč
– Big-Bag 1 000 kg  4 290 Kč

XII.2.2.5.7. Krbové dřevo
– buk  2 740 Kč
– dub  2 190 Kč
– listnatá směs  1 900 Kč
– smrk  2 200 Kč

XII.2.2.6. Ceny některých potravin a dalšího zboží
– 500 g káva Jihlavanka Standard – Extra jemná 54,90 Kč
– 250 g káva Tchibo Family Classic  39,90 Kč
– 190 g Ovko jablečná přesnídávka s meruňkami 12,30 Kč
– 80 g rajský protlak  5,20 Kč
– 310 g kečup jemný  11,50 Kč
– 140 g meruňková pasta  13,10 Kč
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– 260 g džem Hamé višeň  27,90 Kč
– 87 g Masox 6 kostek  24,10 Kč
– 50 g polévka kari kuře  4,90 Kč
– 48 g bůčková pomazánka-konzerva 5,30 Kč
– 400 g hovězí guláš-konzerva  28,40 Kč
– 120 g vepřová konzerva  14,50 Kč
– 160 g šproty uzené-konzerva  15,30 Kč
– 400 g lečo s klobásou-konzerva  27,40 Kč
– 250 g máslo   32,90 Kč
– 500 ml kefírové mléko  9,90 Kč
– 1 l čerstvé mléko 1,5%  15,40 Kč
– 200 g smetana ke šlehání 30%  14,30 Kč
– 1 ks rohlík tukový  2,10 Kč
– 200 g povidlový koláč  21,80 Kč
– 100 g sušený ananas  11,20 Kč
– 200 g sušené meruňky  39,90 Kč
– 1 ks české vejce   1,70 Kč
– 50 g houska   1,70 Kč
– 1200 g chléb konzumní  26,30 Kč
– 580 g chléb balený  20,00 Kč
– 400 g veka balená  19,20 Kč
– 425 g zelí bílé v nálevu  9,80 Kč
– 1 kg rajčata   39,00 Kč
– 1 kg jablka   19–30 Kč
– 720 ml okurky   15,90 Kč
– 0,75 l víno červené Modrý Portugal 40,00 Kč
– 500 ml pivo Pilsner Urquel  18,50 Kč
– 0,5 l vodka Božkov  119,00 Kč
– 1 l rum   119,00 Kč
– 1 kg vepřová kýta bez kostí  90,00 Kč
– 1 kg vepřová plec bez kostí  80,00 Kč
– 1 kg vepřová krkovice bez p´kostí  105,00 Kč
– 1 kg nasolená srnčí kýta  300,00 Kč
– 1 kg vepřový bok bez kostí  75,00 Kč
– 1 kg hovězí zadní bez kostí  165,00 Kč
– 1 kg hovězí přední bez kostí  130,00 Kč
– 1 kg hovězí svíčková  510,00 Kč
– 1 kg špekáčky   60,00 Kč
– 1 kg lahůdkové párky  75,00 Kč



219

– 1 kg vídeňské párky  130,00 Kč
– 1 kg selský salám  85,00 Kč
– 1 kg šunka Bohemia  120,00 Kč
– 1 kg játrový sýr   120,00 Kč
– 1 kg tlačenka světlá  70–130 Kč
– 500 g Cit – čistící prášek  28,00 Kč
– 0,5 l Jar – na nádobí  27,00 Kč
– 150 ml měsíčková mast  34,90 Kč
– 150 ml psí sádlo – mast  70,00 Kč
– 50 ml zubní pasta Megadent  10,90 Kč
– 100 g mýdlo tuhé Palmolive  10,90 Kč
– 4,5 l Ariel – gel na praní  299,00 Kč
– 5 kg Persil – prášek na praní  219,00 Kč
– 1 ks pánské trenýrky  27,90 Kč
– 1 ks tričko pánské  99,00 Kč

XII.2.2.7. Cena tepla
Průměrná cena tepla v ČR byla 530,16 Kč/GJ.

XII.3. Autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost 
staveb – Ing. Jana Folwarczná

XII.3.1. Předmět podnikání
Činnost: Projektová činnost ve výstavbě – autorizovaný technik v obo-

ru požární bezpečnost staveb (zpracování požárně bezpečnostních řešení 
staveb), technicko organizační činnost v požární ochraně – odborně způso-
bilá osoba (školení, odborná příprava, kontroly, dokumentace PO).

XII.4. Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321

XII.4.1. Předmět podnikání
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), silniční motorová dopra-

va nákladní, pronájem a půjčování věcí movitých, výroba elektřiny, skla-
dování zboží a manipulace s nákladem, zprostředkování obchodu, zpro-
středkování služeb, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 
poskytování technických služeb.
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XII.5. Překladatel a tlumočník polského jazyka, soudní 
znalec – Mgr. Jan Zyder

XII.5.1. Předmět podnikání
Činnost: Překladatel a tlumočník polského jazyka, soudní znalec, 

zprostředkovatelská činnost, zastoupení při jednání s polskými úřady.

XII.6. Železářství Moroń-Moroniová – ulice Centrum 1/358

XII.6.1. Předmět podnikání
Železářství s 90-letou tradicí, nabízelo hutní materiál, pletivo, sta-

vební kování, ruční i elektrické nářadí, svařovací i spojovací materiál, 
brusivo, poskytovalo poradenství, služby a servis vybraných firem, přímé 
zastoupení firem DeWalt, Black&Decker, AL-KO, brusivo KOVOKUBÁT, 
Moravskoslezské drátovny.

XII.7. KATES, spol. s r. o., Důlní 889

XII.7.1. Předmět podnikání
Projekce, dodávka, montáž a servis telekomunikačních zařízení a sítí, 

montáž požárních a zabezpečovacích systémů, provádění zemních prací.

XII.8. Poradenství v oblasti financování bytových potřeb 
a spoření – Ing. Leszek Tomasz

XII.8.1. Předmět podnikání
Poradenství v oblasti financování bytových potřeb a spoření, řešení 

potřeb klientů v souvislosti s bydlením v rámci finančních produktů Čes-
komoravské stavební spořitelny (LIŠKA), stavební spoření, financování by-
tových potřeb, refinancování hypotečních úvěrů, rizikové životní pojiště-
ní, penzijní připojištění, investování do podílových fondů.

XII.9. Relaxační a sportovní centrum na Císařství, 
Stonavská 51/6

XII.9.1. Předmět podnikání
Solná jeskyně, sauna … klasická i infra, vnitřní badmintonový kurt, 

solárium, masáže, tenisový nebo nohejbalový kurt (pouze v letním obdo-
bí), restaurace Na Císařství – posezení v příjemném prostředí s výbornou 
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kuchyní, možnost ubytování v moderně vybavených pokojích, přístup 
k WiFi internetu v centru, pokojích i restauraci zdarma.

XII.10. Stanislav Bajger – opravy manipulační techniky

XII.10.1. Předmět podnikání
Opravy manipulační techniky, hydraulických zařízení – válce, rozdě-

lovače, zámečnické práce.

XII.11. Výroba a prodej parafínových svíček – Bronislav 
Pietraszek

XII.11.1. Předmět podnikání
Výroba a prodej parafínových svíček.

XII.12. Pánské a dámské kadeřnictví – Věra Dvořáková

XII.12.1. Předmět podnikání
Pánské a dámské kadeřnictví.

XII.13. KOMA – Ložiska, s. r. o., Těrlická 1300/2g

XII.13.1. Předmět podnikání
Prodej ložisek a jejich příslušenství, technických pryží, ručního a elek-

trického nářadí, nástrojů pro opracování povrchů hřídelů.

XII.14. Cukrárna – Dana Janečková, Těrlická 20

XII.14.1. Předmět podnikání
Výroba a prodej cukrářských výrobků – zákusky, dorty, bonboniery, 

sladkosti a v létě vlastní vyráběnou zmrzlinu, Lze objednat zákusky, mini 
zákusky, dorty všech druhů i dle vlastních představ, aspikové dorty, oblo-
žené mísy, chlebíčky, a smaženky.

XII.15. Restaurace Dělnický dům
Po rekonstrukci byla 26. dubna pro veřejnost otevřena restaurace 

v Dělnickém domě.
Rekonstrukce se týkala hlavně kuchyně a příslušenství.
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Kuchyně restaurace Dělnický dům po rekonstrukci

Poznámka: Soukromá akce proběhla v restauraci Dělnického domu již v sobo-
tu 23. dubna.
Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce restaurace 
Dělnický dům“.

XIII. Stavebnictví

XIII.1. Firmy

XIII.1.1. ELKA NOVA, s. r. o., Hořanská 2/1324

XIII.1.1.1. Předmět podnikání
Výroba betonových směsí, prodej sypkých materiálů, prodej tuhých 

paliv.

XIII.1.2. HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986

XIII.1.2.1. Předmět podnikání
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování.

XIII.1.3. V-SIDON, spol. s r. o., Stonavská 2/523
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XIII.1.3.1. Předmět podnikání
Výroba ocelových stožárů a výložníků.

XIII.1.4. INTEREX – Okna, Dveře – Marian Telega, Těrlická 1296/2c

XIII.1.4.1. Předmět podnikání
Stavební firma se zaměřením v oboru okenních, dveřních a vratových 

systémů ve spojení s realizací staveb v interiéru i exteriéru včetně rekon-
strukcí, poskytovala kompletní servis stínící techniky, sítě proti hmyzu 
i parapety, prováděla pozemní stavby, jejich změny a odstraňování.

XIII.1.5. SIDOSTAVBY spol. s r. o., Stonavská 207/50

XIII.1.5.1. Předmět podnikání
Stavebně montážní práce v oblasti pozemního stavitelství včetně pro-

jekčních prací a inženýrské činnosti.

XIII.1.6. VELK spol. s r. o., Stonavská 411

XIII.1.6.1. Předmět podnikání
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, prodej plastových vý-

robků firmy Transform.

XIII.1.7. REMAX-stav s. r. o., PZF

XIII.1.7.1. Předmět podnikání
Stavební společnost zabývající se stavební činností, výstavbou občan-

ských a průmyslových staveb, rekonstrukcemi apod.

XIII.1.8. VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6

XIII.1.8.1. Předmět podnikání
Provádění staveb, jejich změn a odstaňování.

XIII.1.9. PESTAV CZ, s. r. o., Černá cesta 990/1

XIII.1.9.1. Předmět podnikání
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
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XIII.2. Stavební úřad

XIII.2.1. Podání

V roce 2011 stavební úřad obdržel k vyřízení 553 podání z toho:
– 35 žádostí o vydání územního rozhodnutí
– 66 územních souhlasů
– 20 žádostí o stavební povolení
– 29 ohlášení staveb
– 4 žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí
– 10 žádostí o vydání kolaudačního souhlasu
– 15 oznámení o užívání stavby
– 11 žádostí o dodatečného povolení
– 3 ohlášení odstranění staveb
– 55 vyjádření
– 244 stanovisek
– 1 řízení o správním deliktu právnických osob
– 7 řízení o přestupcích fyzických osob

XIII.2.2. Povolení významnějších staveb
– 1 výrobna el. energie anaerobní digescí
– 22 objektů inženýrských sítí
– 1 stavba výrobního areálu
– 1 stavba vývojové dílny
– 14 staveb rodinných domů
– 1 přístavba provozovny
– 2 stavby domovních čistíren odpadních vod
– 1 stavba zpevněné plochy u bytového domu
– 2 změny staveb bytových domů
– 3 stavby komunikací
– 1 stavba dílny
– 1 stavba ubytovacího zařízení

XIII.2.3. Ostatní
Na území obce byla odstraněna jedna stavba bencaloru a dvě stavby 

nebytových objektů. Bylo povoleno užívání 22 nových staveb z toho 10 no-
vých rodinných domů.

V porovnání s rokem 2010 se jednalo o povolení 14-ti nových rodin-
ných domů a v roce 2011 tento počet zůstal zachován.
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V loňském roce došlo k nárůstu dokončených staveb rodinných domu 
v počtu 10 oproti roku 2010, kdy to bylo 8 rodinných domů.

Dále byla vydána změna č. 1 územního plánu obce Horní Suchá for-
mou Opatření obecné povahy č. 1/2011 a změna č. 1 regulačního plánu 
„Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice“ for-
mou Opatření obecné povahy č. 2/2011.

XIII.2.4. Statistika
FO PO CELKEM

celková došlá pošta k vyřízení 306 247 553 podání
územní rozhodnutí 16 19 35
územní souhlas 41 25 66
územně plánovací informace 11 2 13
ohlášení 21 8 29
stavební povolení 10 10 20
odstranění stavby 2 1 3
změna stavby před dokončením 2 2 4
kolaudační souhlas 1 9 10
oznámení užívání stavby 12 3 15
kolaudační rozhodnutí 4 0 4
zkušební provoz 0 2 2
výzva k údržbě 0 0 0
neodkladné odstranění 0 1 1
změna v užívání 3 1 4
povolení výjimky 7 0 7
řízení o odstranění stavby 2 5 7
dodatečné povolení 6 5 11
vyjádření, sdělení 32 23 55
stanoviska 119 125 244
žádosti o změnu územního plánu 6 0 6
VPS umístění stavby 2 2 4
VPS stavební povolení 2 2 4
přestupky 4 1 5
delikty 0 1 1
odvolání 3 0 3

Článek „Informace stavebního úřadu o podáních za rok 2011“ – Informátor 
č.1/2012 viz příloha č.4-12.
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XIV. Doprava a spoje

XIV.1. Dopravní problémy kvůli opravě mostu
Od neděle 8. května se naše obec dočkala značných dopravních pro-

blémů kvůli opravě mostu přes řeku Olši v Karviné.
Spojnice Karviná–Ostrava byla uzavřena a jedna z objízdných tras 

vedla po ulici Stonavské přes naši obec. V určitých dobách bylo těžké do-
stat se na druhou stranu ulice např. u Pizzerie.

Uzavírka mostu v Karviné trvala až do 30. 10. 2011. Odklon dopravy 
se týkal i rychlíkových autobusových spojů Karviná–Havířov.

Nový most přes řeku Olši – stav 10. 9. 2011

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Karvinský most 2011“.
Článek „Z Karwiny do Karwiny już nie przez Stonawę“ – Glos Łudu 8. 11. 2011 
viz příloha č.53-11.

XIV.2. Změny v silničním provozu na ulici Centrum
V období měsíců květen–srpen 2011 probíhala realizace stavby „Dešťo-

vá a splašková kanalizace ulic Centrum a Sportovní.“
Z tohoto důvodu došli k částečné uzavírce ulice Centrum – byla uza-

vřena polovina komunikace.

XIV.3. Kamiony v obci
Po víc jak dvouletém intenzivním jednání a urgencích bylo dosaženo 

vytouženého cíle – umístění dopravní značky na ulici Těrlická, která za-
kazuje průjezd kamiónů centrem obce Horní Suchá. Toto opatření vyžado-
valo komplexní přeznačení dopravního značení od Českého Těšína po Frý-
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dek-Místek, aby kamiony neměly na silnici II/474 vůbec možnost se dostat.  
Zákaz pohybu kamiónů po ulici Těrlická značnou mírou přispěl 
ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v centru obce Horní Suchá 
a ochraně zdraví všech občanů včetně našich dětí kolem dvou základních 
škol a mateřské školy.

Ulice Dělnická směrem ke křižovatce Dvůr – na návěsti je označení 
omezení pohybu vozidel nad 12 tun směrem na Těrlicko

U Areálu Almix, ihned na začátku ulice Těrlická je nově umístěná 
dopravní značka zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun

XIV.4. Dotace
Dotace Obce Horní Suchá na dopravní obslužnost v roce 2011 činila 

2 171 594 Kč na MHD linku číslo 413 a linku číslo 406 a 261 380 Kč na pří-
městskou dopravu.
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XV. Bezpečnost a veřejný pořádek

XV.1. Některé trestné činy a přestupky spáchané v katastru naší 
obce

– Neznámý pachatel odcizil při jízdě na kole 17. ledna na ulici 6. srpna 
poškozené, která také jela na kole, z nosiče kola nákupní tašku a kabel-
ku s mobilním telefonem a dalšími osobními věcmi.

– Policisté našeho obvodního oddělení dodali 25. ledna do výkonu trestu 
osobu, která se půl roku vyhýbala nástupu trestu.

– Policisté zastavili 26. ledna na ulici Osvobození vozidlo značky Ford, 
které řídil řidič, u kterého byla provedena dechová zkouška na alkohol 
s pozitivním výsledkem.

– Na ulici Hornosušské řídil 15. března osobní automobil řidič, kterému 
byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

– Policie upozornila občany, že se množí případy řízení motorového vozi-
dla pod vlivem návykové látky – zvýí se množství kontrol.

– Neznámý pachatel se 22. dubna vloupal do firmy SIDON a pokusil se 
odcizit svařovací agregát pro svařování v ochranné atmosféře – to se 
mu nepodařilo, ale i tak způsobil škodu za 46 500 Kč.

– Neznámý pachatel odcizil 16. května venkovní výměník klimatizace 
na prodejně EMOS a způsobil škodu za 12 000 Kč.

– Neznámý pachatel se v době od 13. května do 18. května vloupal do za-
hradních chatek na ulici Lesní a Havířské. Odcizil zde různé nářadí, 
elektrické kabely a jídlo – způsobil škodu 40 500 Kč.

– Na ulici Černá cesta nedaleko domu č.p.513 byli 10. června zadrženi 
dva pachatelé při krádeži telekomunikačního sdělovacího kabelu.

– V dopoledních hodinách 15. června došlo na ulici Dr. Glazera k pádu 
dítěte z okna v 1. poschodí.

– Blokovou pokutu zaplatilo 7 řidičů, kteří byli 21. června přistiženi při 
překročení povolené rychlosti.

– Osoba, která se úmyslně vyhýbala nástupu výkonu trestu, byla 8. čer-
vence zadržena a předány k výkonu trestu.

– Více než 1 promile alkoholu v dechu naměřili policisté 15. července řidi-
či auta značky Ford při kontrole na ulici Těrlické.

– Neznámý pachatel odcizil 18. července poblíž vrátnice firmy Primagas 
2 ks autobaterií do nákladního vozidla značky Banner.

– Neznámí pachatelé vnikli násilím 28. července do objektu firmy Horn-
stav.cz a odcizili zde 2 kusy prodlužovacích kabelů v celkové hodnotě 
1 600 Kč.
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– Neznámý pachatel odcizil 7. srpna ze dvora restaurace Na Kopečku 2 
jízdní kola v celkové hodnotě 33 300 Kč.

– Neznámý pachatel odcizil 11. srpna na ulici Parkové železné poklopy 
odtokových kanálů.

XV.2. Statistika

XV.2.1. Popis obvodu
Na území obce bylo jedno oddělení Policie ČR, které provádělo výkon 

služby nejen na území Obce Horní Suchá ale i na území Obce Stonava. 
Rozloha služebního obvodu byla 23,67 km2.

Různorodost služebního obvodu ovlivnila i skladbu trestné činnosti. 
Policie zpracovávala a dokumentovala i smrtelné důlní úrazy a havárie 
a další trestnou činnost, zejména krádeže platebních karet a dokladů ze 
skříněk v koupelnách šachet, krádeže vozidel z parkovišť, vloupání vykrá-
dání vozidel, krádeže v novostavbách domů, v rekreačních objektech, atd.

Celková míra nezaměstnanosti měla negativní vliv na páchání ma-
jetkové trestné činnosti. Mezi nezaměstnanými policie zaznamenala 80% 
trestných činů z celkového počtu. V Horní Suché se nacházela sociálně 
vyloučená lokalita. Zde byla vysoká nezaměstnanost. Okolí průmyslové 
zóny nebylo obydlené a zde se nepřizpůsobiví lidé dopouštěli krádeží žele-
za a barevných kovů.

XV.2.2. Trestná činnost a přestupky na území obce – srovnání let 
2011– 2010

2011 2010
Počet trestných činů 306 210
Objasněnost 28,10% 39,23%
Objasněnost v číslech 86 82
Majetková trestná činnost 227
-z toho krádež vloupáním 131
-krádež prostá 85 35
-hospodářská trestná činnost 7
Násilná trestná činnost 25
-objasněnost 56%
Zkrácená přípravná řízení 48
Přestupky 409
Poznámka: Převládaly přestupky proti občanskému soužití a majetku.
Krádež vloupáním 92 66
Krádež vozidla 8
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Předvedené osoby 19
Zajištěné osoby 44
Zadržené osoby 31
Zatčené osoby 3
Osoby dodané do výkonu trestu 4

Zpráva Obvodního oddělení Policie Horní Suchá viz příloha č.41-11.

XV.3. Komise k projednávání přestupků

XV.3.1. Úvod
Zákonem o přestupcích je obcím svěřeno projednávání přestupků pro-

ti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, proti pořád-
ku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti 
občanskému soužití a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívá-
ní a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst. Proto může obec, jako svůj zvláštní orgán 
zřizovat komise k projednávání přestupků.

XV.3.2. Složení komise
JUDr. Jan Škutek – předseda
Členové:
Anna Sikorová, Ing. Jindřich Funiok, JUDr. Evžen Kiedroň, Vladislav 

Pilch, Bc. Zdeněk Wróbel.

XV.3.3. Statistika
– komise projednávala oznámení na 161 osob
– nejčastěji páchaným přestupkem byly ty proti občanskému soužití
– následovaly přestupky proti majetku
– proti veřejnému pořádku
– v 95 případech byly věci odloženy a to zejména z důvodu, že oprávně-

ná osoba u návrhových přestupků, nepodala správnímu orgánu návrh 
na projednání, nebo pachatelem byla osoba nezletilá, či došlé oznámení 
neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci

– v 31 případech komise uložila sankce a to buď napomenutí nebo pokutu
– komise vyřešila 15 případů ve zkráceném, tzv. příkazním řízení
– z výše uvedeného množství přestupků neslo v 16 případech jednání pa-

chatele znaky domácího násilí, v naprosté většině byl agresorem muž, 
pouze v 1 případě byla agresorkou žena
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– na pokutách, nákladech řízení a exekučních nákladech od přestupců 
bylo vybráno 15 000 Kč

Článek „Z činnosti komise k projednání přestupků“ – Informátor č.1/2012 viz 
příloha č.4-12.

XVI. Kultura a osvěta

XVI.1. Obecní knihovna

XVI.1.1. Beseda se spisovatelkou
V prostorách obecní knihovny se 10. března uskutečnila beseda se spi-

sovatelkou Zuzanou Pospíšilovou,autorkou více než 50 knížek pro děti.
Během dne proběhlo několik besed se žáky 1. stupně české základní 

školy.

Spisovatelka Zuzana Pospíšilová čte dětem ze své knížky

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „OK-Beseda se spisovatel-
kou Zuzanou Pospíšilovou“.

XVI.1.2. Noc s Andersenem
Noc s Andersenem připravila v pátek 1. dubna 2011 i naše obecní 

knihovna jako oslavu narození dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena. Akce proběhla v 1 040 místech naší planety k podpoře dětské-
ho čtení.

Vzhledem k technickým možnostem byla akce v naší knihovně organi-
zovaná jako čtenářské odpoledne.
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S dětmi pracovala paní Miluše Bulavová, vedoucí obecní knihovny

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Noc s Andersenem“.

XVI.1.3. Další pasování na čtenáře
Další pasování na čtenáře se konalo v obecní knihovně 4. května. Pro-

běhlo 10 besed s dětmi české školy a 1 beseda s dětmi z polské školy. Na čte-
náře je pasovala loutkoherecká Vanda Michalková z Těšínského divadla.

Vanda Michalková při pasování

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Pasování na čtenáře 2“.

XVI.1.4. Práce obecní knihovny
V roce 2011 přibylo do knihovny celkem 913 nových knih, z toho 

265 knih bylo v polském jazyce. V knihovním fondu bylo téměř 18 000 knih, 
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z toho asi 5 000 dětských knih a 5 000 knih vpolském jazyce. Knihovnu na-
vštěvovalo 558 registrovaných uživatelů.

Při první návštěvě byl vybírán registrační poplatek, a to 40 Kč dospěli 
a 20 Kč děti a důchodci.
Článek „Práce obecní knihovny“ – Informátor č.1/2012 viz příloha č.4-12.

XVI.2. Vítání občánků

XVI.2.1. První vítání občánků
Vítání občánků připravila na 30. dubna kulturní a sportovní komise 

v obřadní síni v „červené škole“. Program, který byl provázen hudbou 
v podání učitelek ZUŠ Pavla Kalety a zpěvem a recitací dětí z našich mateř-
ských škol, uváděla Blanka Richterová, vedoucí učitelka MŠ a členka ZO. 
K přítomným promluvil Josef Žerdík, místostarosta. Děti obdržely drobné 
dárky, maminky kytičku a všichni se mohli zapsat do pamětní knihy.

Blanka Richterová a Josef Žerdík
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Mezi pozvanými byli i Marcela a Jakub Tomanovi se svojí ratolestí

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: „Vítání občáků1“.

XVI.2.2. Druhé vítání občánků
Druhé vítání občánků připravila kulturní a sportovní komise 5. lis-

topadu. Z pozvaných 22 dětí se s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky 
dostavilo 14 dětí. Setkání řídila Blanka Richterová, k přítomným promlu-
vil Josef Žerdík, místostarosta. O kulturní část se postaraly učitelky ZUŠ 
Pavla Kalety z Českého Těšína a děti z našich mateřských škol. Všichni se 
měli možnost zapsat do pamětní knihy, maminky obdržely květiny a kni-
hu, děti plyšáky. Všem osobně pogratuloval Josef Žerdík.

Manželé Slonkovi s celou rodinou
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Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Druhé vítání občánků 
2011“.

XVI.3. Kladení věnců
V den výročí osvobození naší obce – 3. května – se sešli představitelé 

obce a některých společenských a politických organizací v Parku hrdinů, 
aby si toto výročí připomněli.

Hymnu zahrála naše „Hasičanka“ a po položení kytic krátce promlu-
vil Ing. Jan Lipner, starosta obce. Přínosem k udržení tradice byla účast 
žáků našich škol. Počasí bylo nepříznivé, padal sníh s deštěm a bylo velmi 
chladno.

V čele krátkého průvodu šli Ing. Jan Lipner – s kyticí – a Josef Žerdík

Členové Sboru dobrovolných hasičů nastoupili v slavnostních 
uniformách

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Kladení věnců“.
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XVI.4. Hornosušská pouť
První květnová neděle byla 1. května, proto byl termín poutě posu-

nut na neděli 8. května. Ráno bylo počasí velmi nepříznivé, pršelo a bylo 
chladno. Později se vyčasilo a lidé přišli. Se svými ratolestmi navštívili 
v parku pouťové atrakce, další zboží si mohli vybrat na Sportovní ulici, 
kterou lemovaly stánky. V provozu byl i prostor před hasičskou zbrojnicí, 
hrála zde Hasičanka a odpoledne se mladí bavili při diskotéce. V prosto-
rách Domu PZKO se prodávaly koláče a zákusky, venku se grilovalo. Pou-
ťové menu nabízela restaurace Dělnický dům.

Grilování u Domu PZKO

Kolotoče v parku
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Stánky na Sportovní ulici

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Hornosušská pouť 2011“.

XVI.5. Vítání léta
Jednou z nejvýznačnějších akcí, které připravila kulturní a sportovní 

komise, bylo Vítání léta.
Stejně jako v loňském roce i letos určitě pobavil program Vítání léta 

všechny návštěvníky od těch nejmladších až po pamětníky. Vždyť se o zá-
bavu se postarala největší česká i světová esa – skupina Buty, Ilona Csáko-
vá, nebo věčně živý Michael Jackson. Akce proběhla v Amfiteátru na fot-
balovém hřišti TJ Depos Horní Suchá v sobotu 25. června. Už ve 14.00 
hodin zahájilo provoz pro nedočkavé rodiče a jejich děti „Městečko zába-
vy“ (do 15 let vstup zdarma), které zde loni vyrostlo poprvé a ihned sklidilo 
velký ohlas. V jeho centru se pohyboval klaun Uku, který s dětmi soutěžil 
a věnoval se jim po celé odpoledne. Hlavním tahounem „Městečka zábavy“ 
byla stejně jako v roce 2010 řada dětských atrakcí od skákacího hradu, 
přes nafukovací klouzačku, prolézacího ještěra až po oblíbená elektroau-
tíčka. Hlavní hvězdou Vítání léta 2011 byla skupina Buty, při jejichž noto-
ricky známých hitech se nejen tančilo, ale hlavně zpívalo. Ženskou hvězd-
nost akci dodala Ilona Csáková, která proslula nejen rádiovými hity jako 
např. Amsterodam, ale i nádhernými muzikálovými melodiemi, které rov-
něž zazněly z pódia. Světovost letošnímu Vítání léta dodal Michael Jackson 
show, vystoupení neopakovatelného dvojníka světové megastar. Kdo měl 
raději klidnější hudební vody, ten uvítal v současnosti nejúspěšnější čes-
kou dixielandovou kapelu Stanley’s Dixie street band, rómskou kapelu 
Gipsy Werk, nebo vystoupení nestárnoucího místního dechového souboru 
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Hasičanka. Závěr Vítání léta tradičně patřil našim Smolařům a ochuzeni 
nebyli ani milovníci ohňostrojů, které čekala ve 22.00 hod. opět příjemná 
podívaná. Během dne navíc pod taktovkou moderátora Marka Sloniny 
proběhly tradiční oblíbené soutěže pro dospělé v pojídání párků na čas, či 
pití piva na EX a došlo i na netradiční rozdávání dárků od parterů akce. 
Vítání léta se symbolickým vstupným 50 Kč proběhlo na hřišti TJ Depos 
Horní Suchá a program se tradičně protáhl až do časných ranních neděl-
ních hodin.

Zahájení akce provedl Ing. Jan Lipner, starosta obce, za ním s basovou 
kytarou Josef Žerdík, místostarosta a hlavní organizátor

Radek Pastrňák – vedoucí skupiny Buty
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Ilona Csáková

Smolaři

Roztančení, zpívající a hlavně spokojení diváci



240

Článek „Vítání léta – hudba, soutěže a fůra dobré zábavy“ – Havířovsko 
28. 6. 2011 viz příloha č.11-11.
Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Vítání léta-2011“.

XVI.6. Marie Glázrová
Naše slavná rodačka Marie Glázrová by se 12. června dožila 100 let. 

Nejdříve působila v Plzni, hrála v divadle Na Vinohradech a od roku 1939 
měla angažmá v Národním divadle v Praze. Nezapomenutelné jsou, kro-
mě divadelních rolí, i její filmové role.
Článek „100 let od narození naší rodačky Marie Glázrové“ – Informátor 
č.7/2011 viz příloha č.21-11.

XVI.7. Výročí Životické tragédie
Tuto smutnou událost si veteráni druhé světové války z řad českých 

i polských ozbrojených sborů, bývalí vězni z koncentračních táborů, sou-
časní představitelé měst a obcí a také široká veřejnost připomněli 6. srpna 
u Památníku Životické tragédie.

Naši obec reprezentoval Ing. Jan Lipner, starosta – v pozadí uprostřed 
s kyticí

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Výročí Životické tragédie 
6. 8. 2011“.
Článek „Připomínka Životické tragédie“ – Informátor č.7/2011 viz příloha 
č.21-11.
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XVI.8. Řezbářský plenér
V době od 19. do 25. září se pod záštitou obce konal v prostorách Do-

mova pro seniory na ulici Vnitřní řezbářský plenér na téma „V tiskni stro-
mu duši“. Provozovatelem Domova pro seniory byla Slezská Humanita, 
která oslavila dvacáté výročí svého založení. Plenéru se zúčastnili umělci: 
Janusz Wędzicha (Bielsko-Biała, Polsko, Zdeněk Nytra a Tomáš Cydlik, 
Frýdek-Místek). Sochy zůstaly v majetku obce a ozdobily vstup do areálu 
na ulici Vnitřní. Aktivně se zúčastnil i náš občan Jaroslav Pawlas se svými 
sochami ze dřeva.

Sochy těsně před dokončením

Sochy si se zájmem prohlédl i Josef Žerdík, místostarosta
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Autoří soch-zleva-Tomáš Cydlik, Zdeněk Nytra, Janusz Wędzicha

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Řezbářský plenér-2011“.

XVI.9. Fedrování s folklórem
Důstojným otevřením přebudovaného sálu Dělnického domu bylo 

24. září již páté Fedrování s folklórem. Akci pořádala Obec Horní Suchá 
a MS PZKO Horní Suchá.

V téměř pětihodinovém programu vystoupil Orchestr uměleckého soubo-
ru Lúčnica „Zlaté husle“ se sólisty Lúčnice, ZPiT Lublin im. Wandy Kanioro-
vej, SLPT Hlubina, Šmykňa, Górole, Kamraci, Suszanie, Chórek a Hasičanka.

Kdo přišel v hornickém a nebo lidovém kroji, byl odměněn. Pro důchod-
ce byl vstup zdarma, ostatní platili 50 Kč. Večeře v ceně 100 Kč se podávala 
v restauraci Dělnického domu, pořadatelé a účinkující měli zajištěné jídlo 
připravené v PZKO.

Přítomna byla i delegace ze spřáteleného polského města Bialsko-Biała.

Před Dělnickým domem koncertovala Hasičanka
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Fedrování zahájil a o zemědělské historii obce promluvil Ing. Jan 
Lipner – starosta obce

Delegace spřáteleného polského města Bialsko-Biała
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Součástí programu bylo i stylizované fárání

Orchestr uměleckého souboru Lúčnica Zlaté husle

Tanečnice a tanečníci z Lúčnice
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Při své premiéře byl sál Dělnického domu zcela zaplněn

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Fedrování s folklórem 
2011“.
Článek „Fedrování s folklórem v novém kabátě“ – Horník 15. 9. 2011 viz pří-
loha č.24-11.
Článek „Ze šachty na festivalová pódia“ – Horník 15. 9. 2011 viz příloha č.25-
11.
Článek „Wyfedrowali jakościowy folklor“ – Głos Ludu 27. 9. 2011 viz příloha 
č.27-11.
Článek „V Horní Suché se bude v sobotu fedrovat s folklorem“ – Deník 22. 9. 2011 
viz příloha č.28-11.
Článek „Folklorní soubory fedrovaly nad plán“ – Havířovsko 27. 9. 2011 viz 
příloha č.29-11.
Článek „Na Ludwo i na górniczo“ – Górnik 13. 10. 2011 viz příloha č.55-11.

XVI.10. Den jubilantů
Obec Horní Suchá pozvala jubilanty z roku 2010 a 2011 do nově zre-

konstruovaného Dělnického domu 25. října. Společná oslava se konala 
proto, že v roce 2010 byl Dělnický dům zavřený kvůli rekonstrukci.

Sál se jubilanty zcela zaplnil. Součástí oslavy byly i gratulace starosty 
těm, kteří oslavili významné výročí svatby. Zlatou svatbu – 50 let společ-
ného života oslavily tyto manželské páry: František a Lidie Króliczkovi, 
Jan a Emilie Kurzejovi, Michal a Olga Červeňákovi, Stanislav a Vanda 
Gągolovi, Bronislav a Ilona Kuczerovi, Bohumil a Irena Pelikánovi, Miro-
slav a Hedvika Königovi, Miroslavv a Marta Suszkovi, Miroslav a Erika 
Holajnovi a Vladislav a Arnoštka Łukoszovi. Smaragdovou svatbu – 55 let 
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společného života oslavily tyto manželské páry: Emil a Marta Červení, 
Bruno a Jarmila Wałoszkovi, Stanislav a Evženie Dropovi, Karel a Helena 
Chlebikovi, Vítězslav a Anna Husákovi, Josef a Olga Orszulikovi a Josef 
a Josefa Bonczkovi.

Při příchodu jubilanti obdrželi malý dárek a zapsali se do pamětní knihy

K diamantové svatbě blahopřeje Ing. Jan Lipner manželům Anně 
a Vítězslavu Husákovým



247

Jubilantům popřál Ing. Jan Lipner, starosta obce-vlevo-programem 
provázel Josef Mlok Grim

V kulturním programu vystoupili žáci našich mateřských a základ-
ních škol, ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína a studenti Konzervatoře 
Leoše Janáčka z Ostravy. Vyvrcholením programu mělo být vystoupení 
Kučerovců (repertoár složený z tichomořských melodií), ale skutečným vr-
cholem bylo vystoupení žáků ZUŠ a studentů konzervatoře. Kromě kul-
turního programu byl pro oslavence připravený přípitek a pozdní oběd. 
Po programu se tančilo při živé hudbě.

Vystoupení dětí z české mateřské školy
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Vystoupení dětí z polské mateřské školy

Jubilanti zcela zaplnili sál, přísálí i balkón

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Den jubilantů 2011“.
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XVII. Společenské organizace a zájmová sdružení

Přehled
Český červený kříž, Místní organizace PZKO, Sbor církve bratrské, 

Český svaz chovatelů poštovních holubů, Sbor dobrovolných hasičů, Čes-
ký zahrádkářský svaz, Sdružení rodičů ZŠ Dechová hudba „Hasičanka“, 
Skupina matice školské při mateřské škole s polským jazykem vyučova-
cím, Farní sbor slezské církve evangelické, Svaz postižených civilizačními 
poruchami v ČR, Klub hornických důchodců Dolu František, Harcerstwo 
Polskie w Republice Czeskiej, Kroužek krojovaných horníků, Matice škol-
ská základní školy s polským jazykem vyučovacím, ZO čekého svazu vče-
lařů, Ženský pěvecký sbor „Šárka“, ZO KSČM (kulturní akce).

XVII.1. Klub hornických důchodců Dolu František – KHD 
a Kroužek krojovaných horníků Dolu František – KKH

XVII.1.1. Havířský bál
První akcí KHD v roce 2011 byl Havířský bál. Důchodci se sešli 3. úno-

ra v 15 hodin v Domečku, někteří přišli v havířských uniformách.
Ženy z KHD připravily jídlo: kuře, plněné vepřové maso a guláš, byly 

zákusky, káva a nápoje všeho druhu, byla i tombola.
První akci uvedl Roman Konopka, předseda KHD a současně všechny 

pozval na březen, kdy se bude konat výroční členská schůze s volbou vede-
ní KHD. Hrála živá hudba a mnozí si s chutí zatančili.

Kolem třetí hodiny odpoledne se Domeček zaplnil

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Havířský bál 2011“.
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XVII.1.2. Výroční členská schůze
Výroční členská schůze KHD se konala 10. března v Domečku. Členů 

klubu přišlo tolik, že ani neměli kde sedět, a to se Domeček v minulém roce 
prodloužil. Po hornické hymně dostal slovo Roman Konopka, předseda 
KHD, aby přečetl zprávu o činnosti klubu za minulý rok. Konstatoval, že 
se klubu daří a členové mají o činnost zájem.

Roman Konopka čte zprávu o činnosti KHD

Obec na schůzi zastupoval Josef Žerdík, místostarosta

Ženy z KHD připravily občerstvení – byla káva, čaj, zákusky, chléb 
s tlačenkou nebo sekanou svíčkovou, připraveny v baru byly alko i nealko 
nápoje.

Součástí schůze byly i volby, předsedou KHD zůstal Roman Konopka.

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Výroční členská 
schůze“.
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XVII.1.3. Svátek matek
V KHD oslavili Svátek matek 12. května v Domečku. Při příchodu kaž-

dá z matek dostala kytičku.

Jídlo připravovali a v sále obsluhovali muži z KHD

Všechny přivítal a matkám popřál Roman Konopka, předseda KHD. 
O kulturní program se postaraly děti našich mateřských škol.

Svátek matek oslavovaly matky i jejich muži

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Svátek matek 2011“.
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XVII.1.4. Smažení vaječiny
Výbor KHD připravil pro své členy další akci, a to smažení vaječiny 

na 9. června.
Hodně zájemců se sešlo v Domečku, aby při jídle, pití a tanci vytvořili 

tu správnou náladu.
Při zahájení promluvil Roman Konopka, předseda KHD.

O hlavní část občerstvení – vaječinu a douzovanou klobásu – se postarali 
Milada Adamiecová a Jaroslav Pawlas

Spokojenost vyjádřil i výraz tváří manželů Pohludkových

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Smažení vaječi-
ny-2011“.
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XVII.1.5. Letní slavnost
Další akcí KHD byla Letní slavnost. Výbor ji připravil na 14. července 

v prostorách Domečku.
K jídlu bylo grilované maso, douzované klobásy, k pití nealkoholické 

nápoje a také čepované pivo.

Za pěkného počasí seděli členové KHD pod pergolou

Jarek Pawlas se pochlubil svými výrobky

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Letní slavnost 2011“.
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XVII.1.6. Zahradní slavnost KKH
Na 16. července připravil výbor Kroužku krojovaných horníků Dolu 

František „Jubilejní hornickou zahradní slavnost“.
Členové našeho KKH se sešli společně s členy KKH z bývalého Dolu 

Barbora a Stonavy na parkovišti u hřbitova, odkud odešli v průvodu 
za doprovodu naší Hasičanka na ulici Vnitřní do Domečku, kde měli při-
pravené posezení.

V čele průvodu hrála Hasičanka

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KKH-Zahradní slavnost 
2011“.

XVII.1.7. 100 let Dolu František
Asi dvě stovky bývalých zaměstnanců Dolu František se sešlo 22. čer-

vence za deštivého počasí v prostorách bývalého Dolu František, aby si 
připomněli sté výročí zahájení těžby uhlí.

Akce se konala pod záštitou Obce Horní Suchá a Klubu hornických 
důchodců Dolu František.

Akci uvedl JUDr. Evžen Kiedroň, promluvili i předseda KHD DF Ro-
man Konopka, Ing. Jan Lipner, starosta obce a Ing. Černý, který velmi 
podrobně seznámil všechny s průběhem výstavby dolu a těžbou. Akce se 
zúčastnila i PaedDr. Milada Halíková, poslankyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.

Poté se mnozí odebrali do Domečku, aby shlédli výstavu připravenou 
k výročí šachty. Pro všechny zde bylo připraveno občerstvení včetně oběda.
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JUDr. Evžen Kiedroň

Roman Konopka, předseda KHD promluvil k historii šachty
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Ing. Jan Lipner, starosta obce promluvil o šachtě z pohledu obce

Část účastníků akce

Článek „Horníci vzpomínali na roky v dole“ – -Havířovsko 25. 7. 2011 viz pří-
loha č.22-11.
Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-100 let DF-2011“.

XVII.1.8. Den horníků a jubilantů
Plný Domeček a další členové KHD pod pergolou oslavili 8. září Den 

horníků a jubilantů. Ke všem promluvil Roman Konopka, předseda KHD 
a popřál ke Dni horníků.

Poté došlo na gratulace jubilantům – každý dostal malý finanční dá-
rek, ženy květinu.

Pro všechny bylo připraveno jídlo – „čína“ s rýží, douzované klobásy 
a jubilanti dostali přírodní kotlet, bramborový salát s zeleninovou oblohou 
objednaný z kuchyně Dělnického domu.
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Den horníků a jubilantů přišli oslavit mnozí

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Den horníků a jubilantů 
2011“.

XVII.1.9. Vinobraní
Vinobraní KHD se uskutečnilo 29. září v Domečku a pod pergolou, 

protože bylo krásné počasí. I přesto přišlo jen málo zájemců o akci.
Venku hrála živá hudba a v udírně se douzovaly klobásy. Víno červené 

i bílé přivezli organizátoři z jižní Moravy.

Stylová výzdoba domečku
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Členové KHD byli s přípravou akce spokojeni

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Vinobraní 2011“.

XVII.1.10. Loučení s létem
Členové KHD se rozloučili s létem 20. října v Domečku na ulici Vnitř-

ní. Ženy z klubu připravily jídlo, koláče a zákusky, prodávala se káva, 
nealkoholické i alkoholické nápoje, byla i douzovaná klobása. Hrála živá 
hudba.

Členové KHD zaplnili Domeček jen z části

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Loučení s létem 
2011“.
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XVII.1.11. Svatá Barbora
Svátek svaté Barbory oslavili členové a přátelé Klubu hornických dů-

chodců Dolu František 1. prosince v rekonstruovaném Dělnickém domě, 
jehož zaměstnanci se postarali také o občerstvení a jídlo. Hrála živé hudba.

Oslavy zahájil Roman Konopka, předseda KHD, všechny přivítal v re-
konstruovaném Dělnickém domě a také sdělil, že toto je poslední akce roku 
2011 a pozval všechny na ples KHD 2012.

Obec na akci zastupoval Josef Žerdík, místostarosta.

Přítomní zcela zaplnili sál a pořadatelé museli přidat židle a stoly

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „KHD-Svatá Barbora 2011“.
Článek „Oslavy sv. Barbory“ – Informátor č.1/2012 viz příloha č.4-12.

XVII.2. Sbor dobrovolných hasičů

XVII.2.1. Výjezdová jednotka
XVII.2.1.1. Členové výjezdové jednotky
Velitel: Rostislav Krhovják
Zástupce velitele: Tomáš Kluziok
Strojník: Marek Szelong, Radek Zsibrita, Martin Sikora, Davis Šebesta
Hasič: Tomáš Stefan, Roman Raš, Stanislav Šenkyřík mladší, Aleš Zálej-
ský, David Krhovják

XVII.2.1.2. Výjezdy a cvičení
– 24.2. – požár garáže v Prostřední Suché. Požár byl nahlášen v 22.16 

hodin, jednotka se vrátila na základnu v 6.30 hodin. Jednotka provedla 
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dohašovací práce vysokotlakem s dýchací technikou a rozebrala kon-
strukci. Použila osvětlovací rampu a přetlakovou ventilaci.

– 26.2. – dohašování požáru odpadu Karviná-Doly.
– 27.2. – hašení požáru nízké budovy Karviná-Nové Město – hořely sklep-

ní kóje.
– 27.2. – hašení lesního porostu – Karviná-Hranice.
– 28.2. – likvidace požáru nízké neobydlené budovy – Karviná-Fryštát
– 12.3. – likvidace požáru trávy na poli – Karviná-Hranice, třída Rudé 

armády – doplňování vody
– 13.3. – hašení požáru trávy – Karviná-Hranice
– 14.3. – likvidace hořících pneumatik a lesní trávy – Karviná-Doly, ulice 

Petrovská
– 27.3. – planý poplach – výjezd na ulici Stavební Horní Suchá
– 28.3. – hašení 355statk travního porostu – Stonava, Důl Darkov – pro-

lití požářiště pomocí plovoucího čerpadla
– 31.3. – likvidace požáru travního porostu u hřiště ve Stonavě
– 9.4. – hašení požáru porostu – Karviná-Doly, doplnění vody
– 20.4. – likvidace požáru trávy – Stonava, sídliště Hořany – doplnění 

vody
– 18.5. – likvidace požáru komínu – Horní Suchá, ulice Stonavská
– 11.6. – likvidace požáru v bytě – Horní Suchá, Dr. Glazera
– 28.6. – likvidace hořících matrací u lesa za skládkou Depo, a.s.
– 3.7. – odklízení stromu na komunikaci – Horní Suchá, ulice Solecká
– 4.7. – odčerpání vody ze zatopeného sklepa – Horní Suchá, ulice Zalo-

mená
– 10.7. – likvidace požáru boudy bezdomovců – Horní Suchá, ulice Černá 

cesta
– 11.7. – likvidace vosího hnízda – Horní Suchá, ulice Stonavská
– 12.7. – výjezd k požáru na balkóně – Horní Suchá, Dr. Glazera – požár 

vznikl od nedopalku cigarety – před příjezdem jednotky majitel uhasil 
požár sám

– 22.7. – výjezd k zatopenému sklepu – Horní Suchá, ulice Zalome-
ná – hasiči vodu ze sklepa vyčerpali

– 15.8. – likvidace bodavého hmyzu v Horní Suché na ulici Vrchní
– 22.8. – vyčerpání vody ze zatopeného sklepa v Horní Suché 1208/18a
– 23.8. – uhašení požáru slámy ve Stonavě
– 26.8. – likvidace bodavého hmyzu v Horní Suché
– 24.9. – požár zahradní chatky na ulici Statkové v Horní Suché
– 5.11. – likvidace požár kontejneru na ulici U Vlečky v Horní Suché
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– 23.11. – jednotka provedla dohašovací práce požáru mostní konstrukce 
energolávky na Dole 9. květen, Stonava

– 24.11. – likvidace požáru kontejneru na nákladním voze – Stonava, 
Nový Svět

– 27.11. – likvidace požáru odpadu na ulici Důlní v Horní Suché
– 13.12. – likvidace požáru bagru na skládce v Horní Suché
– 16.12. – odstranění stromu na drátech vysokého napětí na ulici Na Fran-

tišku v Horní Suché

XVII.2.2. Den otevřených dveří
Sbor dobrovolných hasičů – výjezdová jednotka – uspořádala 10. červ-

na den otevřených dveří pro žáky našich škol.
Členové výjezdové jednotky předvedli žákům hasičskou techniku, oble-

čení, nářadí i dýchací přístroje.

XVII.2.3. Námětové cvičení
V české základní školy připravila výjezdová jednotka 10. června ná-

mětové cvičení – evakuace školy a likvidace požáru v suterénu školy.

Rostislav Krhovjak, velitel výjezdové jednotky, řídí likvidaci požáru, žáci 
spořádaně opustili školu
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Zasahující hasiči

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „SDH-Námětové cviče-
ní-2011“.

XVII.2.4. Extrémní závod
SDH Horní Suchá uspořádal 30. června první ročník soutěže jednot-

livců o pohár starosty. Hasiči z různých koutů naší republiky si sáhli až 
na samotné dno svých sil. Nejtěžší disciplínou byl výstup schodů skipové 
věže bývalého Dolu František. Ale ani ostatní disciplíny nebyly lehké.

Nejtvrdší hasič přežije. Což znamenalo doslova sáhnout si až na dno 
vlastních fyzických sil. To se rozhodlo vyzkoušet na třicet jak dobrovol-
ných, tak profesionálních hasičů nejen z Moravskoslezského kraje. Soutěž 
nesla názvem Hornosušská věž. Hlavním organizátorem by Radek Szibri-
ta, 358statkách358358 hasič.

Výstup na skipovou věž
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Putovní cenu pro vítěze vytvořil Rudolf Moldrzyk, dlouholetý starosta 
našeho SDH

Článek „Hornosušská věž dala hasičům řádně zabrat“ – Havířovsko 2. 8. 2011 
viz příloha č.23-11.

XVII.2.5. Tradiční letní slavnost
Tradiční letní slavnost, tentokrát spojenou se soutěží v požárním úto-

ku uspořádal SDH 13. srpna v prostorách hasičské zbrojnice.
O zábavu se staral kouzelník, byl připraven skákací hrad a trampolína. 

Soutěž v požárním útoku se konala v prostorách bývalé OKD Dopravy a. s.

Pozvánka na tradiční letní slavnost SDH
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XVII.2.6. Vyhodnocení
Výjezdová jednotka zasahovala celkem 31× u mimořádných událostí. 

23× vyjela k požárům, 7× vyjela na technickou pomoc, jedenkrát byl planý 
poplach a jedenkrát námětové cvičení.

Mnoho hodin odpracovali členové SDH na ůdržbě techniky a požární 
zbrojnice.
Článek „Vyhodnocení jednotky SDH Horní Suchá“ – Informátor č.12/2011 viz 
příloha č.57-11.

XVII.3. PZKO

XVII.3.1. Otevření Domu PZKO
Slavnostního otevření Domu PZKO po rekonstrukci 6. května se zú-

častnili představitelé obce, představitelé Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska“, představitelé Zarządu Glównego PZKO a pozvaní hosté. Hostem nej-
čestnějším byla paní Anna Olszewska, Konsul Generalny RP w Ostarwie.

Nejdříve vystoupily děti z polské mateřské školy a pak byli všichni 
přítomní seznámeni s historií Domu PZKO v Horní Suché. Bronislav Zy-
der, předseda MS PZKO v Horní Suché poděkoval všem, kteří se podíleli 
na zdaru rekonstrukce domu. Nejzasloužilejší sponzoři a jednotlivci byli 
vyznamenáni pamětní medailí. Reportáž z otevření natáčela i Česká tele-
vize.

Bronislav Zyder při úvodním projevu
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Generální konzul Polské republiky Anna Olszewska

Za obec promluvil Josef Žerdík, místostarosta
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Nové zábradlí na schodišti do 1. poschodí

Naše obec se rozhodujícím způsobem podílela i na minulých rekon-
strukcích Domu PZKO v Horní Suché. Např. v letech 2006–2007 to bylo 
929 568 Kč. Na rekonstrukci v letech 2010–2011 odsouhlasilo zastupitel-
stvo dvě dotace v celkové výši 1 300 000 Kč.

Rekonstrukci provedla firma Gascontrol, s. r. o., když nabídla nejniž-
ší cenu 2 099 689,90 Kč. Vícepráce na výměnu krovu činily 262 130 Kč.

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZKO-Rekonstrukce a ote-
vření Domu PZKO“.
Článek „Dům PZKO přivítal opět návštěvníky“ – Havířovsko 10. 5. 2011 viz 
příloha č.9-11.
Článek „Dom PZKO otwarty“ – Głos Ludu 10. 5. 2011 viz příloha č.16-11.

XVII.3.2. Změny ve vedení PZKO
Na valném shromáždění PZKO Horní Suchá 15. května na svoji funk-

ci předsedy rezignoval Bronislav Zyder, který ve funkci pracoval 12 let. 
Do funkce byl zvolen Mgr. Jan Zyder, jeho syn.

Změnu doznala i funkce vedoucího Domu PZKO. Henryka Kośmidera 
nahradil Władyslaw Pilch.
Článek „W Suchej Górnej optymistycznie“ – Głos Ludu 26. 5. 2011 viz příloha 
č.17-11.

XVII.3.2.1. Členové vedení MK PZKO na léta 2011–2012
Jan Zyder, Mgr. Prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
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Václav Zyder 2. wiceprezes
Edward Rychlik, Mgr. Wiceprezes do współpracy z Polską
Halina Żyła skarbnik
Marcela Bura sekretarz
Halina Tomasz protokolant, zastępca sekretarza
Władysław Pilch kierownik Domu PZKO
Henryk Kośmider zastępca kierownika Domu PZKO
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Janina Rzyman metrykarz
Bogumiła Przeczek, Mgr. Kronikarz
Marek Kriš animator imprez
Jakub Toman, mgr. Zastępca 365lonek365av imprez
Brigita Kriš czlonek365Koła
Eugenia Kaňa, Mgr. Kierownik Klubu Kobiet
Marta Neděla Klub Kobiet
Anna Kiszka Chór Mieszany Sucha
Barbara Mračna ZpiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Marek Bajger, bc. Klub Młodych
Jadwiga Makówka współpraca z PSP i przedszkolem
Bronislav Faja gospodarz
Leszek Buchta gospodarz
Erwin Mikula gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Paweł Tomiczek czlonek zarządu
Bohdan Firla, Ing. czlonek zarządu
Marian Bura czlonek zarządu

XVII.3.3. Hodnocení
Górnosuskie doroczne zebrania MK PZKO od lat cieszą się sporą po-

pularnością. Połączone ze spotkaniem noworocznym dają możliwość zapo-
znania się z działalnością Koła, ale też pogawędki w swojskim gronie. Tak 
właśnie było w niedzielę 8 stycznia w odnowionym Domu PZKO.

Sprawozdanie z połowy swej kadencji zdawał odmłodzony zarząd 
miejscowego koła. Jego prezes, Jan Zyder, w obszernym sprawozdaniu 
podsumował bogatą działalność zarządu i zespołów. Tradycją zaprowa-
dzoną przed laty jest równoczesna prezentacja całego sprawozdania z do-
łączeniem zdjęć na ekranie. Ta forma powoduje, że przekaz informacji jest 
bardziej dosadny i atrakcyjny zarazem. Pięć działających w Kole zespołów 
ma powody do satysfakcji.

ZPiT ,,Suszanie“ po karnawałowych występach czekała spora porcja 
zaproszeń na różne imprezy folklorystyczne i festiwale. Mapa ich wystę-
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pów obejmuje Pragę, Velké Karlovice, Lipník nad Bečvą, Trenčín, Strażnicę, 
Rzeszów, Mariańskie Łaźnie, Bielsko- Białą, Trzyniec i Karwinę. Imprezą 
na skalę balu była zorganizowana przez nich ,,Mała Czarna“. Popularność 
tej imprezy sprawiła, że z kameralnego dawniej spotkania przerodziła się 
w całonocną zabawę przy zapełnionej sali Domu Robotniczego.Tegoroczne 
plany ,,Suszan“ wychodzą częściowo z ich liczebności. Wymiana genera-
cyjna sprawiła, że zespół przywitałby nowych tancerzy, zwłaszcza chłop-
ców. Kierownikiem artystycznym jest Barbara Mračna, kier. organizacyj-
nym- Marian Pilch. Częścią zespołu jest kapela, której przewodzi Ryszard 
Mračna.Doniedawna towarzyszył ,,Suszanom“ dziesięcioosobowy zespół 
śpiewaczy o nazwie ,,Chórek“. Obecnie toruje sobie samodzielnie drogę ar-
tystyczną, a jego współpraca z kapelą ,,Šmykni“ zaowocowała wydaniem 
własnej płyty. W repertuarze ,,Chórku“, którego kierowniczką jest Barba-
ra Weiser, znajdują się mniej znane pieśni ludowe Śląska Cieszyńskiego. 
Chór ,,Sucha“ /dyrygent Anna Kiszka, kier. organizacyjny Krystyna Faja/ 
ma również powody do satysfakcji, czego dowodem są ubiegłoroczne wy-
stępy w Lubomi, Moravské Třebové, Bielsku-Białej, Trzyńcu, Stonawie , 
Kocobędzu i Suchej Górnej. Jego zespół kabaretowy, który powstał przed 
pięciu laty, zaliczył na Święcie Barbórki w Stonawie swój 33 występ.Po-
nadto w roku 2011 występował w Suchej Średniej, Wędryni, Kocobędzu 
i Skrzeczoniu.

Panie z Klubu Kobiet na skutek rekonstrukcji Domu PZKO doznały 
przerwy w przygotowywaniu kulinarnego zaplecza imprez. Wykorzystały 
ją pożytecznie, odwiedzając wystawy Klubów Kobiet w terenie i organizu-
jąc wycieczki krajoznawcze. Obecnie dowyposażąją kuchnię, co oznacza, 
że ich skromna, choć wyjątkowo ważna rola w Kole powraca na utarte 
tory. Klubem Kobiet od lat kieruje Eugenia Kaňa. Dwudziestu panów 
Klubu Sportowego, na czele którego stoi Kamil Wróbel, podbudowuje swą 
kondycję na cotygodniowych treningach w miejscowej hali sportowej.Od 
lat biorą udział w mistrzostwach PZKO w piłce nożnej.Na imprezach Koła 
i Gminy organizują stoiska z kulinariami własnej produkcji, przysparza-
jąc Kołu niemało potrzebnej gotówki.

Zarząd Koła liczy 30 osób, a jego liczebnośc przekłada się w pracę zwią-
zaną z organizowaniem licznych imprez. Bal PZKO, ,,Świniobicie“, spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet, ,,Wykopki“ i ,,Fedrowanie z folklorym“, gdzie MK 
PZKO jest współorganizatorem, pochłaniają wiele godzin koniecznych przy-
gotowań. Oprócz tego rodzą się nowe pomysły. Do nich należy Turniej w te-
nisie stołowym, który z sukcesem odbył się w tym roku po raz pierwszy oraz 
przygotowywany na 12 maja 2012 zjazd absolwentów PSP w Suchej Górnej. 
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Imprezą najwyższej rangi był w roku minionym Koncert Galowy z oka-
zji 25- lecia współpracy Koła i Urzędu Gminnego z Bielskiem- Białą. 
Odbył się 2 grudnia w Bielskim Centrum Kultury przy pełnej widowni, 
z udziałem 120 członków naszego Koła. Karty tej historii zapisane licz-
nymi imprezami z wymianą kulturalną zespołów z obu stron zaczęto pi-
sać w roku 1986, a jej koordynatorem od początku jest Edward Rychlik. 
Nie sposób opisać wszystkiego, co zawierało ponad godzinne sprawozda-
nie prezesa Koła, trzeba jednak dodać, że dyskusja, w której głos zabrało 
kilka osób, niosła się w duchu pozytywnej oceny dorobku, a padły też sło-
wa o Kole, które jest chlubą Związku i przykładem godnym naśladowania.

XVII. 3.4. Turnaj ve stolním tenise
Členové MK PZKO uspořádali 24. listopadu ve sportovní hale turnaj 

ve stolním tenise za účasti 35 hráčů. Nejlepším hráčem se stal Jaroslaw 
Ryś.

Członkowie i sympatycy MK PZKO Sucha Górna zorganizowali udany 
turniej w tenisie stołowym. Udany, bo liczący aż 35 zawodników, którzy 
rywalizowali w sześciu kategoriach…

Przyjechało też wiele osób z okolicznych kół, chociażby z Czeskiego Cie-
szyna czy Orłowej – poinformowała naszą redakcję w imieniu organizato-
rów Alexandra Pasz. – Zacięte walki toczyły się we wszystkich kategoriach, 
ale moim skromnym zdaniem najweselej i najgłośniej przedstawiały swo-
je umiejętności panie. Było to rzeczywiście swojskie widowisko – dodała. 
Najwyższy poziom prezentowali zaś panowie, tam toczyła się najbardziej 
zacięta rywalizacja. Najlepsi zawodnicy w seniorskich kategoriach spotka-
li się w Superfinale, z którego został wyłoniony absolutny zwycięzca tur-
nieju. Najmłodszym uczestnikiem turnieju gył Kristián Kriš (ur. w 2004 
roku), najstarszym graczem zaś Władysław Szarowski (1946).

WYNIKI
Dziewczyny: Chłopcy:
1. Kateřina Szotkovská 1. Štěpán Hladký
2. Karolina Žyla 2. Piotr Pasz
3. Basia Fierla 3. Kristián Kriš

Kobiety: Mężczyźni – gr. D (1946–62):
1. Basia Mračna 1. Jarosław Ryś
2. Brigita Krišová 2. Bohdan Firla
3. Halina Žyla 3. Ladislav Tešetík
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Mężczyźni – gr. E (1963–72): Mężczyźni – gr. F (1973–89):
1. Marek Kriš 1. Tomasz Žyla
2. Henryk Szypka 2. Bogdan Nieszporek
3. Paweł Novotný 3. Jiří Harčarík

Superfinał:
1. Jarosław Ryś
2. Marek Kriš
3. Tomasz Žyla
4. Basia Mračna

Suprfinále vyhrál Jarosław Ryś

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „PZKO-Turnaj ve stolním 
tenise 2011“.
Článek „Niedziela z Ping-Pongiem“ – Informátor č.11/2011 viz příloha č.56-11.

XVII.3.5. Suszanie

XVII.3.5.1. Suszanie na plesech
Na plesy mimo obec – Dělnický dům byl v rekonstrukci – připravil 

soubor pásmo hornoslezských tanců pro 6 nebo 4 páry.
Přehled účasti ne plesech:

– nový program měl premiéru na „Balu Śląskim PZKO Mistrzowice 
w Domu Polskim im. Żwirki i 370statk w Cierlicku-Kościelcu

– ples Dolu ČSM Stonava v nově zrekonstruovaném Obecním domě v Kar-
viné-Fryštátě

– ples „Macierzy PSP Karwina-Frysztat w 370statk Kulturalnym w Karwi-
nie – Nowym Mieście“

– ples „Szkolnym PSP Sucha Górna w Domu 370statkách370 w Olbra-
chcicach“
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– reprezentční ples Ostroje Opava na zámku v Hradci nad Ostravicí
– na „Stonawskich 370statkách w Domu PZKO w Stonaje“

XVII.3.5.2. Suszanie v Praze
Festival slezské kultury se konal v Praze v zahradě Kinských pod zášti-

tou etnografického muzea 21. května. Kromě našeho souboru se zúčastnil 
mužský sbor „Gorol“ z Jablunkov, „Slezan“ z Českého Těšína, „Ondřejni-
ce“ ze Staré Vsi a „Kelčovan“ z Kysuce.

Suszanie v Praze – třetí zprava Barbara Mračna – vedoucí souboru

XVII.3.5.3. Zájezdy
Suszanie byli na zájezdech hlavně v červnu. Tak např. účinkovali 

6. června v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích, 11. června na XVI. Roč-
níku Záhorských folklórních slavností v Lipníku nad Bečvou, 18. června 
navštívili s programem slovenský Trenčín a ve dnech 24.–26. června byli 
na 66. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici.

Suszanie na Festivalu PZKO v Třinci
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XVII.3.5.4. Rzeszow
V době od 21. do 28. července byli Suszanie na XV. Světovém festivalu 

polských folklórních souborů v Rzeszowie.
Organizátoři festivalu pozvali více než 1 400 tanečníků z šestnácti 

zemí světa.

Chlapci ze souboru Suszanie

XVII.3.5.5. V Mariánských Lázních
Mezi soubory z celé Evropy vystoupili Suszanie v době od 16. do 18. čer-

vence na VII. Mezinárodním folklórním festivalu „Mariánský podzim“ 
v Mariánských lázních.

Suszanie v Mariánských lázních

Článek „Suszanie zachwycili publicznść w Mariańskich Łażniach“ – Głos Ludu 
29. 9. 2011 viz příloha č.30-11.
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XVII.3.5.6. ,,Mała Czarna“ w wielkim stylu
 To tradycyjna impreza, jedna z największych w kole, którą ,,Susza-

nie” organizują w cyklu dwuletnim z myślą o swych byłych tancerzach, ale 
też sympatykach. Jej pierwsze edycje odbywały się skromniej, w świetlicy 
Domu PZKO, a że ,,Suszańskie” grono poszerza się co roku, przed kilku 
laty zdecydowano się zamienić lokal na większy. Trafność tej decyzji oka-
zała się niezaprzeczalna, a ,,Mała” pozostała już tylko w wywodzącej się 
z tradycji nazwie imprezy.

Zrekonstruowany Dom Robotniczy daje doskonałą oprawę dla takich 
wyzwań.W sobotę 12 listopada o godz. 17.oo wszystkie generacje byłych 
tancerzy i sympatyków w zapełnionej sali oczekują kolejnej niespodzianki 
programowej. Bo program ,, Małej Czarnej” przygotowywany jest od lat 
tylko na tę imprezę. Jego myślą przewodnią jest powrót do korzeni, czyli 
wspomnienia. Kierowniczka zespołu Barbara Mračna sięga wtedy do ze-
społowch kronik i archiwum, reedycji doznają również dawne stroje z ze-
społowej szatni. Tu najlepiej orientuje się Janina Rzyman,dawna kierow-
niczka ,,Suszan‘‘.

Antréé zespołu na melodię ,,YMCA” w strojach przedstawiających różne 
zawody,style i generacje wprowadziło nas w barwny kalejdoskop godzin-
nego bloku programowego. W jego pierwszej części ,zrealizowanej według 
pomysłu dwu zespołowych tancerek – Asi Filuś i Heli Roik, zaprezentowa-
li ,,Suszanie” formą taneczną największe przeboje lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku. Znalazły się tu ,,Sladké mámení”, ,,Like a Virgin”, ,,Fever Night”, 
,,Daddy Cool” czy finałowy ,,We Go Together”. Druga część programu była 
klasyczną powtórką z rozrywki, a w jej realizację włączyła się kolejna 
tancerka zespołu, Linda Svrčková. Zapowiadająca każde wejście tancerzy 
Barbara Weiser zaznajamia nas z historią przedstawianego tańca, ale też 
odkrywa tajniki kompletowania strojów, gdzie niebagatelną rolę odgrywa 
wysokość kosztów ich sporządzenia. Na jedenaście wejść tanecznych, w 
których najstarszym ,,wspomnieniem”, bo z roku 1965 był taniec maryna-
rzy zaprezentowany obecnie na melodię ,,Yellow Submarine”, najnowszą 
zaś pozycją ,,Boarischer Polka”, która powstała na skutek inspiracji ze-
społami z Bawarii na wrześniowym festiwalu w Mariańskich Łaźniach, 
złożyły się melodie z musicali, rytmy orientalne, rytmy country, piosenki 
popularne i retro.

Znalazł się wśród nich taniec finałowy z amerykańskiego musicalu 
,,A Chorus Line” pod tytułem ,,One‘‘, country polka do melodii zespołu 
Rednex, arabski taniec ,,Darbuka”, kazaczok na melodię pieśni ,,Roz-
kwitały jabłonie i grusze”, tango ,,Hernando‘s Hideway”, polka Jaremy 
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Stępowskiego ,,Jadziem na Bielany”, charleston pod melodię ,,Šoupni mě 
do ledu”‚ i inne.

Sprawdziła się również wszechpotężna technika, która jest częścią 
wyposażenia nowej sali Domu Robotniczego. I tak na ekranie w parze ze 
słowem mówionym mogliśmy przeczytać tytuły melodii i nazwiska wyko-
nawców, a po programie, w przerwach pomiędzy dyskotekowymi bloka-
mi DJ Janusza Gawlasa z Bielska-Białej, obejrzeć filmy z ubiegłorocznego 
udziału zespołu w festiwalu na Węgrzech oraz z tegorocznego Światowe-
go Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.Motto 
finałowej, gwarą napisanej piosenki autorstwa kierownika organizacyj-
nego Mariana Pilcha, zawarte w słowach ,,Gdo tu był, zaś se tu wróci” 
potwierdziło dawną prawdę. Bo przychodzimy, a za dwa lata wracamy. 
Do wspomnień, znajomych i do zespołu, który nieprzerwanie tańczy już 
58 lat i wciąż posiada niebywałą kondycję.
Článek „Mała Czarna w wielkim stylu“ – Glos Łudu 19. 11. 2011 viz příloha 
č.48-11.

XVII.3.6. Wykopki
V nově otevřeném sále Dělnického domu a v prostorách PZKO se usku-

tečnily 9. října Wykopki – oslava na ukončení sběru brambor. Vše připra-
vila MS PZKO, o jídlo a ostatní náležitosti se postaraly žena z PZKO, pivo 
a ostatní nápoje bylo možno koupit u obsluhy Dělnického domu.

Kulturní program připravily děti z polské základní a mateřské školy 
a národopisný soubor Olešnica Doloplazy.

Programem provázela Mgr. Grażyna Siwek
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Úvod programu patřil dětem z polské mateřské školy

Vyvrcholením kulturního programu bylo vystoupení hanáckého 
národopisného souboru Olešnica Doloplazy

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Wykopki 2011“.
Článek „Wykopki nadal popularne“ – Głos Ludu 11. 10. 2011 viz přílooha 
č.31- 11.

Górnosuscy PZKO-wcy nie prowadzą specjalnych statystyk, ile edycji 
„Wykopek“ zdążyli już od lat powojennych zorganizować. Nie obchodzą 
też okrągłych rocznic tej imprezy. Pomimo to popularność „Wykopek“ w 
środowisku górnosuszan nie maleje. Organizatorzy mogą co roku liczyć 
na pełną salę Domu Robotniczego. Tak samo było w ostatnią niedzielę .

Dlaczego „Wykopki“ w Suchej Górnej są tak popularne? – Weszły w tra-
dycję, a zarazem są pierwszą w rozpoczynającym się po wakacjach sezonie 
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imprezą, na której ludzie mogą się spotkać. Wielkim magnesem na pewno są 
występy dzieci, które przychodzą obejrzeć nie tylko rodzice, ale też dziadkowie. 
No i oczywiście folklor, z którym mamy już tak mało okazji obcować, a tak-
że świetna kuchnia domowa – stwierdza Bogumiła Przeczek, która na „Wy-
kopki“ przychodzi regularnie i to od razu w kilku rolach – jako była nauczy-
cielka miejscowej szkoły, członkini zarządu MK PZKO oraz górnosuszanka. 
Na „Wykopkach“ w Suchej Górnej wystąpiły więc w niedzielę przedszkolaki 
oraz uczniowie szkoły, którzy w swoim programie przypomnieli legendę 
o miejscowym utopcu. W dwóch blokach programowych wystąpił gościn-
nie hanacki zespół folklorystyczny „Olešnica“ z Doloplazów. – „Olešnica“ w 
ub. roku zaprosiła ZPiT „Suszanie“ na swoją doroczną pokazową imprezę 
folklorystyczną pn. „Jízda králů“. W tym roku przyjechali więc do nas nie-
jako w rewanżu – dowiedzieliśmy się od kierowniczki „Suszan“, Barbary 
Mračnej.

XVII.3.7. 25 let spolupráce PZKO s Bielskiem – Bielą
Členové Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového (MK 

PZKO) v Horní Suché, kteří jsou nositeli polské kultury v obci, si byli vždy 
vědomi toho, že zachovat národní tradice a čistotu mateřského jazyka je 
úkol velmi důležitý a jedině možný ve spojitosti s kulturou reprezentova-
nou soubory z Polské republiky. Od začátku vzniku PZKO se vždy našla 
nějaká možnost spolupráce s kulturními centry nebo soubory z Polska, 
byly podepisovány dohody o spolupráci, které měly různou dobu trvání. 
Mezi nejvýznamnější patří dohoda s „Międzyzakładowym Domem Kul-
tury Fabryki Samochodów Małolitrażowych METALOWIEC“ v Bielsku–
Białej, který po několika organizačních změnách rozvíjí svou uměleckou 
činnost jako součást „Bielskiego Centrum Kultury“ (BCK).

Začátek spolupráce spojujeme dnes již s nežijícím členem výboru PZKO 
Władysławem Szteblem, který měl mnoho přátel v Polsku ještě z dob svého 
mládí, kdy se jako harcerz (skaut) zúčastňoval různých sportovně turis-
tických akcí a navštěvoval krásná historická místa. Władek byl iniciáto-
rem setkání pětičlenné delegace výboru MS PZKO s Józefem Radoniem, 
vedoucím pěveckého souboru „Harfa“, dne 15. dubna 1986. Přátelského 
setkání se zúčastnili ředitel „Zakładu Usług Socjalnych FSM“ inż. Miec-
zysław Michalik, členové souboru „Harfa“ a ředitel Kulturního domu „Me-
talowiec“ mgr Zygmunt Czernek. Na této první přátelské schůzce byla po-
depsána dohoda o spolupráci v oblasti kulturní a turisticko-vlastivědné.  
Jak výstižná a správná to byla volba, ukazují následující údaje. 
Konkrétní spolupráce, jejímž koordinátorem za MS PZKO je od samé-
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ho začátku Mgr. Edward Rychlik, se datuje od 14. června 1986. Tehdy 
si účastníci školních radovánek ZŠ s polským jazykem vyučovacím měli 
možnost poslechnout koncert dechové hudby Kulturního domu „Meta-
lowiec“. Tehdejší ředitelka školy Mgr. Eugenia Kaňa a předseda SRPŠ Eu-
geniusz Faja stáli od samého začátku u zrodu spolupráce PZKO s Bielski-
em-Białą, protože věděli, že spolupráce bude velkým přínosem nejen pro 
školu a občany polské národnosti v obci, ale rovněž pro všechny občany 
žijící v Horní Suché, tehdy části města Havířova. Od tohoto data se zá-
stupci „Fabryki Samochodów Małolitrażowych“ (FSM) Kulturního domu 
„Metalowiec“ a jeho soubory zúčastňovali všech významných kulturních 
akcí, které pořádala škola a MS PZKO. Na oplátku v Bielsku-Białej se ob-
čané města měli možnost seznámit se soubory PZKO a místní školy. Kro-
mě koncertu dechové hudby u nás v Dělnickém domě několikrát vystoupil 
mužský pěvecký soubor „Harfa“ a estrádní soubor „Hulanka“. Spoluprá-
ce dál pokračovala, byla velmi úspěšná. Soubory PZKO – mužský oktet 
„GAMA“ a ženský pěvecký soubor „Tęcza“ se měly možnost několikrát 
pochlubit svým programem v Bielsku-Białej. Největší možnost ale získal 
taneční soubor „SUSZANIE“. Spolupráce mu otevřela cestu na mezinárod-
ní folklorní festival „Tydzień Kultury Beskidzkiej“ ve Wiśle. Se souborem 
se mohli v rámci festivalu seznámit občané Żywca, Skoczowa, Bielska-Bi-
ałej a dalších míst, kde tradičně každým rokem probíhá folklorní festi-
val. Na třítýdenní tábor v Sianożętach u Baltského moře, jehož sponzorem 
byla FSM, nezapomene dvacítka žáků místní polské školy. Jedním z bodů 
smlouvy byla turistika. Naši občané měli možnost seznámit se s historic-
kými památkami Bielska-Białej, Żywca, Pszczyny, Warszawy. My jsme 
zase na oplátku našim přátelům ukázali Moravu, Prahu a naše Beskydy. 
Po roce 1990 získala naše spolupráce na kvalitě. Otevřely se hranice, Ev-
ropa se sjednocovala. Horní Suchá byla již samostatnou obcí. Okolní obce 
navazovaly kontakty a podepisovaly smlouvy o spolupráci s obcemi na-
šich sousedů v Polsku. Našemu vedení obce, tehdejšímu starostovi Ing. Ka-
rolovi Siwkovi, se spolupráce MS PZKO s Kulturním domem „Metalowiec“ 
líbila, proto se vedení obce rozhodlo, že spolu s MS PZKO podepíše novou 
smlouvu o spolupráci s Odborem kultury a umění městského úřadu, s Biel-
ským kulturním centrem, jehož součástí je i Kulturní dům „Metalowiec“. 
Zapojení obce do spolupráce s Bielskiem-Białą je velkým přínosem nejen 
pro MS PZKO, ale rovněž pro obec a širokou hornosušskou veřejnost.

Proč je spolupráce úspěšná, proč neztroskotala?
Od samého počátku máme štěstí, že spolupráce je podporována lidmi 

ve vedení, kteří jsou velmi zodpovědní. Ředitel BCK mgr Władysław Szc-
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zotka, ředitel KD „Metalowiec“ Mgr Zygmunt Czernek to jsou lidé, kteří 
chápou naše potřeby, chtějí, aby spolupráce nebyla frází, ale splnila svůj 
úkol, mnohdy nad rámec podepsané smlouvy. Za MS PZKO je celou dobu 
za spolupráci zodpovědný Mgr. Edward Rychlik, který se snaží, aby spo-
lupráce nepokulhávala, ale dál se úspěšně rozvíjela. Všem patří slova po-
děkování. BCK – to je několik kulturních center. V posledních letech naši 
občané měli možnost zhlédnout různé soubory: pěvecký soubor „Ave Sol“, 
„Harfa“, „Bielský dechový soubor“, soubor písní a tanců „Podbeskidzie“ 
a „Bielsko“, dětský taneční soubor „Jarzębinki“. Naše soubory „Gama“, 
pěvecký soubor „Sucha“ a soubor písní a tanců „Suszanie“ také několi-
krát vystoupily v Bielsku-Białej. V roce 1996 naši spolupráci čekalo ně-
kolik změn. Centra, která sdružovala ochotnické soubory, k nimž patřil 
i KD „Metalowiec“ se staly součástí Městského kulturního domu, (ředitel 
Franciszek Kopczak, zástupce ředitele Irena Czechowicz). Spolupráce dále 
pokračovala, nepociťovali jsme žádné změny. V roce 2000 byla smlouva 
o spolupráci aktualizována a podepsal ji nově nastupující starosta Ing. Jan 
Lipner. Od roku 2002 KD „Metalowiec“ zase patří BCK. Kosmetické úpra-
vy neměly žáden negativní vliv na spolupráci, která se úspěšně rozvíjí již 
25 let a je přínosem pro obě strany, pro oba národy, které žijí vedle sebe 
a mohou se vzájemně seznamovat a navštěvovat významné kulturní akce 
v Horní Suché a v Bielsku-Bialej.

Oslav, které se konaly 2. prosince, se za Obec Horní Suchá zúčast-
nil Ing. Jan Lipner, starosta obce, za MS PZKO předseda Mgr. Jan Zyder 
místopředseda Ing. Marian Pilch, Mgr. Edward Rychlik, Bronislav Zyder 
a soubory ZpiT SUSZANIE, Smíšený pěvecký sbor SUCHA , CHÓREK , dále 
členové výboru MS PZKO, klub Kobiet a další. Celkem z Horní Suché odje-
ly 3 autobusy – 110 osob

Za B. Biala se akce účastnili: Prezident města Bielsko Biała p. Jacek 
Krywult, vedoucí odboru umění a kultury – Mgr. Jerzy Pieszka, ředitel 
Bielskiego Centrum Kultury – Mgr. Władysław Szczotka, předseda Bielské 
organizace Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ – Wojcie Dędowski a ředi-
tel Domu hudby – Zygmunt Czernek.
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Pěvecký sbor Sucha při vystoupení

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „25 let spolupráce PZKO 
a BB-2011“.

Współpraca z Bielskiem-Białą na przestrzeni 25 lat
Działacze MK PZKO w Suchej Górnej, będącego nośnikiem kultury pol-

skiej w gminie uświadamiali sobie, że w dochowaniu tradycji i pielęgnacji 
języka ojczystego wyjątkowo ważne są powiązania z kulturą polską. Wśród 
wielu kontaktów ze środowiskami kultury w Polsce, w których w oparciu 
o umowy dwustronne dochodziło do wzajemnych spotkań na polu kultu-
ralnym, oświatowym czy krajoznawczym, na miejsce czołowe wysuwa się 
współpraca z Międzyzakładowym Domem Kultury Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych ,,Metalowiec“ w Bielsku-Białej, który po kilku zmianach w 
strukturach organizacyjnych obecnie działa pod auspicjami Bielskiego Cen-
trum Kultury. Wywodzące się z czasów harcerskich wędrówek po Polsce i spo-
tkań prywatne kontakty członka zarządu górnosuskiego koła Władysława 
Sztebla z kierownikiem chóru ,,Harfa“, działającego w DK ,,Metalowiec“, 
Józefem Radoniem zainicjowały pierwsze spotkanie, na które 15 kwietnia 
1986 roku wyjechała pięcioosobowa delegacja Koła z W. Szteblem na czele. 
Rozmowy, w których uczestniczył dyrektor Zakładu Usług Socjalnych FSM 
inż. Mieczysław Michalik, członkowie chóru ,,Harfa“ oraz dyrektor Domu 
Kultury ,,Metalowie“ mgr Zygmunt Czernek, zaowocowały podpisaniem 
umowy z ZUS oraz z DK ,,Metalowiec“ o współpracy na polu kultury i wy-
miany turystyczno – krajoznawczej. Jak trafny to był krok, pokazały kolej-
ne lata. Konkretna współpraca, której koordynatorem z ramienia zarządu 
MK PZKO został mgr Edward Rychlik, rozpoczęła się 14 czerwca 1986 kon-
certem orkiestry dętej DK ,,Metalowiec“ na festynie szkolnym. Dołączenie 
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miejscowej polskiej szkoły oraz jej stowarzyszenia rodziców do współpracy 
było naturalną integracją całego środowiska polskiego w Suchej Górnej. 
Ówczesna dyrektor polskiej szkoły, mgr Eugenia Kaňa oraz przewodni-
czący stowarzyszenia rodziców Eugeniusz Faja doskonale to rozumieli. 
Odtąd przedstawiciele ZUS Fabryki Samochodów Małolitrażowych, DK 
,,Metalowiec“ oraz jego zespoły uczestniczyli we wszystkich znaczących wy-
darzeniach MK PZKO i szkoły, z kolei ich imprezy w Bielsku-Białej i oko-
licy również odbywały się z udziałem naszych przedstawicieli i zespołów. 
Oprócz gościnnych koncertów orkiestry dętej, wielokrotnie wystąpił w Su-
chej Górnej chór męski ,,Harfa“ oraz zespół estradowy ,,Hulanka“. Dobrze 
rozwijające się kontakty poszerzyły możliwości koncertowe naszego oktetu 
męskiego ,,Gama“, chóru żeńskiego ,,Tęcza“, zaś dla ZpiT ,,Suszanie“ współ-
praca zaowocowała możliwością pierwszego ich występu na Tygodniu Kul-
tury Beskidzkiej w Wiśle, jak również kilku występów w Bielsku-Białej 
i okolicy. Na trzytygodniowe kolonie w Sianożętach nad Bałtykiem, których 
fundatorem była FSM, nie zapomni dwudziestoosobowa grupa wychowan-
ków miejscowej polskiej szkoły. Zgodnie z umową rozwijała się też wymiana 
turystyczno- krajoznawcza. Ten obszar współpracy spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem z obu stron, a udane wycieczki do Bielska-Białej, Żywca, 
Pszczyny, Warszawy, na Morawy i do Pragi są najlepszym tego dowodem. 
Po roku 1990 nową jakość współpracy wniosło poszerzenie dotychczaso-
wych kontaktów. Samodzielnej administracyjnie i terytorialnie gminie Su-
cha Górna, reprezentowanej przez ówczesnego starostę, inż. Karola Siwka 
nic nie stało na przeszkodzie, by razem z MK PZKO podpisać umowę z na-
czelną instytucją do spraw kultury w Bielsku-Białej, jaką był Wydział Kul-
tury i Sztuki Urzędu Miejskiego, pośrednio zaś z Bielskim Centrum Kultu-
ry, w ramach którego znalazł się też DK ,,Metalowiec“.Włączenie się Gminy 
we współpracę z Bielskiem-Białą niechybnie podniosło jej rangę, wzboga-
cając równocześnie spektrum możliwości i kontaktów Urzędu Gminnego. 
Potencjał ludzki to jedna z kluczowych spraw współpracy. Mieliśmy szczę-
ście, że owe instytucje kierowane były przez odpowiedzialnych ludzi, zaan-
gażowanych w sprawy kultury. Dyrektorem BCK był pozytywnie do rozwi-
jających się kontaktów ustosunkowany mgr Władysław Szczotka, na czele 
DK ,,Metalowiec“ stał nadal mgr Z. Czernek, którego wymiar zaangażo-
wania i serdeczności przekraczał zakres umową zagwarantowanej współ-
pracy. Umiejętne pokierowanie kontaktami, dostosowywanie ich do zmie-
niających się okoliczności i przysłowiowe ,,trzymanie ręki na pulsie“ było 
zaś niechybną zasługą kierownika do spraw kontaktów z Bielskiem-Białą, 
mgr E. Rychlika. Bielskie Centrum Kultury zrzeszające wiele placówek po-
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trafiło w warunkach poszerzonych kontaktów zaproponować występy róż-
nych zespołów. W tym okresie wielokrotnie koncertowały w Suchej Górnej 
bielskie chóry,,Ave Sol“ i ,,Harfa“, Bielska Orkiestra Dęta, zespoły pieśni 
i tańca ,,Podbeskidzie“ i ,,Bielsko“ oraz dziecięcy zespół ,,Jarzębinki“. Z na-
szej strony w Bielsku-Białej gościły ,,Gama“, chór mieszany ,,Sucha“, oraz 
,,Suszanie“.

W roku 1996 czekała nasze kontakty kolejna zmiana. Placówki o pro-
filu amatorskim, do których należał DK ,,Metalowiec“ znalazły się pod au-
spicjami Miejskiego Domu Kultury (dyr. Franciszek Kopczak, wicedyr. Ire-
na Czechowicz), ale fakt ten nie przerwał naszej współpracy z BCK.

W roku 2000, już w realiach zjednoczonej Europy, pałeczkę współpracy 
z ramienia Urzędu Gminnego w Suchej Górnej przejął nowy starosta, inż. 
Jan Lipner, a w 2002 roku DK ,,Metalowiec“ wrócił ponownie do Bielskiego 
Centrum Kultury. A że ustalane latami kontakty weszły w tradycję, przed-
stawiciele MK PZKO oraz Urzędu Gminy zapraszani są do Bielska-Białej 
na wszystkie ważniejsze miejskie wydarzenia kulturalne, z kolei bielscy sa-
morządowcy aktywnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w 
Suchej Górnej. Zaś trwająca 25 lat współpraca wzbogaciła obydwie strony, 
niosąc kaganiec kultury, oświaty i przyjaźni.
Článek „Dobre partnerstwo z zaolzianami“ – časopis W Bielsku-Bialej č.2/2012 
viz příloha č.1-12.
Článek „25 lat współpracy Suchej Górnej z Bielskem-Białą“ – Informátor 
č.1/2012 viz příloha č.4-12.

XVII.3.8. Soutěž „Tacy Jesteśmy 2011“
Mezi desítkou nominovaných do soutěže „Tacy Jesteśmy 2011“, to zna-

mená „nej“ desítkou Zaolží (Zaolzia) byla i Barbara Mračna, hornosušan-
ka a vedoucí souboru „Suszanie“.
Článek „Tacy Jesteśmy 2011“ – Glos Łudu 20. 10. 2011 viz příloha č.49-11.

XVII.3.9. Pěvecký sbor SUCHA

XVII.3.9.1. Co słychać u chórzystów jesienią
Jesienne cotygodniowe próby chóru „Sucha” urozmaiciło zgrupowa-

nie i dwa występy. Zgrupowanie organizowane pod auspicjami Zrzesze-
nia Śpiewaczo- Muzycznego corocznie odbywa się na progu jesieni z myślą 
o podedukowaniu zaolziańskich chórów wkraczających po wakacjach w 
nowy rok śpiewaczy. Nasz chór uczestniczył w nim po raz drugi, a sta-
łym miejscem tych spotkań stał się Dom PZKO w Nawsiu. Zajęcia, których 
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celem było wyćwiczenie dwu nowych utworów, prowadziła p. prof. Kry-
styna Krzyżanowska-Łoboda z Polski. Zamierzenia stały się faktem, co po-
twierdził popołudniowy wspólny koncert uczestniczących w zgrupowaniu 
chórów (Suchej, Harfy, Melodii i Dźwięku). Gościem najważniejszym po-
południowego koncertu był 8O-letni kompozytor Józef Świder. A że pracę 
powinna spotkać nagroda, w drugiej części koncertu wystąpił dla zgroma-
dzonych chórzystów chór „Canticum Novum”.

Zaproszenie na 40-lecie działalności chóru „Šárka”, które wpłynęło 
pod koniec lata, zmobilizowało chór do wyćwiczenia takich pieśni, które 
mogłyby godnie reprezentować 1OO- letnie tradycje polskiego śpiewactwa 
w Suchej Górnej. Sam jubileusz odbył się w piątek 21 października przy 
zapełnionej do reszty sali i galerii Domu Robotniczego. Był bardzo dobrze 
przygotowany organizacyjnie i równie dobrze poprowadzony. W progra-
mie ,pomyślanym wg zasady „nie za mało, nie za wiele”, oprócz chóru- 
jubilata wystąpiła nasza „Sucha” oraz mali i trochę więksi górnosuscy 
muzycy pobierający edukację w czeskocieszńskiej i hawierzowskiej szkole 
muzycznej. Zapowiadająca program jubileuszu, dawna dyrygentka „Šár-
ky”, p. Dagmar Zinnekerova rozpoczęła od tradycji śpiewactwa w Suchej 
Górnej, gdzie prawie 60 lat śpiewały tylko polskie zespoły. Było nam miło 
słyszeć te słowa, bo chociaż to prawda, nie zawsze się z nią spotykamy.W 
zapowiedzi naszego programu ponownie zabrzmiały słowa o naszych ko-
rzeniach. Zaśpiewaliśmy czysto i równo. Odczuliśmy to sami, ale poznali-
śmy też po bardzo serdecznej reakcji widowni. Doborem repertuaru tra-
filiśmy w przysłowiową dziesiątkę, bo cóż może zaśpiewać chór, którego 
historia sięga początków XX wieku, jak nie „Płyniesz Olzo” czy „Ojczyzna 
ma droga”. Zabrzmiały jeszcze „Wy beskidzki grónie”, „W mojem ogródecz-
ku”, „Pożegnanie” i dwie czeskie piosenki znane na tyle , że nuciła je z nami 
cała sala. Po występie oceniliśmy też wyjątkowo dobre walory odnowionej 
sceny.Smaczna kolacja, którą podjął nas chór -jubilat postawiła przysło-
wiową „kropkę nad i” tego udanego popołudnia.

Kolejny nasz występ odbył się 19 listopada w budynku czerwonej szko-
ły, gdzie doszło do odsłonięcia tablicy upamiętniającej fakt, że była ona 
od do roku 2007 placówką kształcącą polskie dzieci. Pomimo wczesnej go-
dziny rannej, westibul i korytarz czerwonej szkoły zapełniły rzesze jej wy-
chowanków. Uroczystość zagaił dyrektor szkoły Bohdan Prymus, po czym 
zabrzmiało „Gaude Mater”. W przemówieniu dyrektor przypomniał zebra-
nym najdawniejszą i tę bliższą historię szkoły i poprosił nestora emeryto-
wanych nauczycieli, p. Olgę Orszulik o odsłonięcie tablicy. Następnie głos 
zabrał wójt gminy, Jan Lipner.Uroczystość zakończyliśmy pieśniami„ Oj-
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czyzna ma droga” i „Płyniesz Olzo”. Klatka schodowa, która stała się na-
szym podium, okazała się najtrafniej wybranym miejscem, wyjątkowym 
akustycznie. Ocenił to od razu dyrektor szkoły słowami: „Przypadkowo od-
kryliśmy nowe miejsce koncertowe”, ale oceniło też wielu słuchaczy.

XVII.3.9.2. Zgrupowanie chóru ”Sucha” z udziałem p. prof.dr. Alojzego 
Suchanka

O tym, jak cenne są rady fachowca, mogliśmy się przekonać we wto-
rek 7 czerwca, kiedy zamiast zwykłej próby odbyło się w świetlicy Domu 
PZKO zgrupowanie z udziałem p. prof. dr Alojzego Suchanka. Zajęcia były 
warsztatami podpartymi teorią o wszystkim, co śpiewu dotyczy. Poznali-
śmy tak tajniki właściwego oddychania, gospodarowania z oddechem, wy-
dobywania kultywowanego dźwięku z utrzymaniem go na odpowiedniej 
wysokości. Poznaliśmy, jak ważne jest myślenie w czasie śpiewu, bowiem 
kluczem do utrzymania tonacji jest osadzenie tonu w głowie. Włączenie tej 
świadomości nie od razu funkcjonuje, ale po odpowiednich ćwiczeniach za-
uważyliśmy lekką zmianę. Ważna jest również właściwa artykulacja, jako 
że nie wszystkie artykułowane dźwięki można równie mocno akcentować. 
Fachowo i pogodnie prowadzone zajęcia spowodowały, że odnieśliśmy wra-
żenie roboczego relaksu, czasu spędzonego bardzo wartościowo, ale miło. 
W równie serdecznej atmosferze przebiegł obiad z poobiednią przekąską 
domowej roboty, o co zadbała nasza kierowniczka organizacyjna Krysia 
Faja. Popołudniowe warsztaty, których treścią było wyćwiczenie jednego 
utworu, były podsumowaniem poznanego. Specjalnym ukłonem pana pro-
fesora był fakt , że zajęcia były prowadzone gratis, co pan profesor skomen-
tował zdaniem, że robi to z chęci przekazania swych doświadczeń innym i 
dla własnej przyjemności. Bardzo mu za to dziękujemy.

XVII.3.9.3. „Morawskotrzebowskie Arkady” z udziałem chóru „Sucha”
Wiosna sprzyja imprezom. Dobrze o tym wiedzą chórzyści chóru „Su-

cha”, którzy po niedawnym przeglądzie pieśni chóralnej w Lutyni Dolnej 
zaliczyli w sobotę 21.5. i niedzielę 22.5. kolejny występ. Zaproszenie na fes-
tiwal „Moravskotřebovské arkády“, które wpłynęło jesienią, zmobilizowało 
zespół do przygotowania takiego repertuaru, który mógłby być godnym 
reprezentantem zaolziańskiej pieśni chóralnej na tej dwudniowej impre-
zie. Wszak byliśmy tam jedynym po polsku śpiewającym chórem. Miejscem 
festiwalu będącego przeglądem amatorskich zespołów śpiewaczych jest za-
bytkowe centrum Moravské Třebové. Dominujące nad nim wieża kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz wieża ratuszowa zapowi-
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adają urokliwy kompleks zaułków i uliczek prowadzących do obszernego 
rynku, otoczonego wiekowymi kamienicami. To piękne, sięgające 13. wieku 
centrum miasta wyzwala chęć połączenia historii z kulturą. Tradycja fes-
tiwalu zrodziła się przed 11 laty i za ten czas weszła głęboko w świadomość 
miejscowych miłośników śpiewu. Święto pieśni chóralnej, które odbyło się 
w niedzielę, poprzedziły sobotnie koncerty znanych piosenkarzy. W tym 
roku wystąpili Miro Šmajda oraz Petr Nagy, zaś imprezą towarzyszącą był 
wernisaż wystawy obrazów i fotografii Jana Saudka oraz wystawa prac 
plastycznych uczniów miejscowej szkoły artystycznej. Festiwalowa niedzie-
la rozpoczęła się w godzinach dopołudniowych w zapełnionym do ostat-
niego miejsca kościele Wniebowzięcia NMP. Tu zespoły różnych kategorii 
wiekowych przedstawiły swój repertuar sakralny. Nie braliśmy czynne-
go udziału w tej części festiwalu, ale dla słuchających była ona pięknym 
przeżyciem duchowym. Główna część uroczystości odbyła się po połud-
niu na dziedzińcu 17-wiecznego zamku otoczonego trzema skrzydłami 
piętrowych krużganków. Urocze miejsce z profesjonalnie przygotowaną 
sceną i nagłośnieniem spowodowało, że już na przedfestiwalowej próbie 
poczuliśmy się pewnie. Było to bardzo cenne doświadczenie przed czeka-
jącym nas występem. Dreszczyk emocji towarzyszący każdemu występowi 
nie trwał długo, bowiem nasz chór wystąpił wkrótce po uroczystym zagaje-
niu. Pięć polskich pieśni i jedna czeska zabrzmiało czysto i równo .Uśmiech 
na twarzy naszej dyrygentki Ani Kiszka kwitował poziom tego występu. 
Byliśmy zadowoleni. A potem już w spokoju słuchaliśmy występów innych 
zespołów. Z postanowieniem, że wrócimy , opuszczaliśmy historyczne cen-
trum Moravské Třebové zwane też Morawskimi Atenami. Z wyjazdu skor-
zystaliśmy do reszty, znajdując w sobotę trochę czasu na zwiedzenie zamku 
Úsov z unikatową ekspozycją myśliwską czy na obejrzenie zabytkowego 
rynku we Svitawach, gdzie spędziliśmy przedfestiwalową noc. A to wszyst-
ko można było przeżyć przez wspólne śpiewanie.

XVII.4. Šárka
Ženský pěvecký sbor Šárka s dirigentkou Dagmar Heroutovou oslavil 

21. října v Dělnickém domě 40. výročí svého založení. Záštitu nad oslava-
mi převzal Ing. Jan Lipner, starosta obce, který se oslav osobně zúčastnil.

Kromě sboru Šárka vystoupil smíšený pěvecký sbor SUCHA s diri-
gentkou Annou Kiszkou, žáci ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína a žáci 
ZUŠ Leoše Janáčka z Havířova. Na programu byly úpravy lidových písní 
a skladby našich i světových skladatelů. Koncertem provázela Mgr. Dag-
mar Zineckerová.
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Ženský pěvecký sbor Šárka při vystoupení

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Šárka-40 let 2011“.

XVII.5. ZO KSČM – kulturní akce

Den horníků
Členové ZO KSČM oslavili Den horníků 10. září v Domečku na ulici 

Vnitřní. Za krásného počasí, doprovodu živé hudby slavili při douzova-
ných klobásách, koblihách a bramboráku.

Na fotografii zleva Jiřina Uherková, Jarek Pawlas a Jan Charvát

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „ZO KSČM-Den horníků 
2011“.
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XVIII. Tělovýchova a sport

100 let organizovaného sportu v Horní Suché
K rozvoji sportu došlo v obci současně s rozvojem průmyslu. Pomohla 

tomu i Tylova myšlenka masového sportu a zakládání tělovýchovných jed-
not SOKOL.

5. března 1911 založilo třicet občanů hlásících se k polské národnost 
„Towarzystwo Gimnastyczne Sokol“. 7. března 1920 vznikl v obci tělový-
chovný spolek SIŁA. Vedení dolu František spolku věnovalo pozemek v mís-
tech současné požární zbrojnice na zřízení hřiště kopané. 3. listopadu 1924 
občané hlásící se k české národnosti založili „Tělovýchovnou jednotu SOKOL 
v Horní Suché“, která byla součástí Sokola Dolní Suchá. K osamostatnění 
došlo v dubnu 1927. V části naší obce Podlesí byla 29. září 1928 založena 
„Dělnická tělovýchovná jednota“ (DTJ), v březnu 1931 byl založen fotbalový 
klub PKS Lechia, v létě 1931 „Sportovní klub Horní Suchá“, který se v roce 
1933 přejmenoval „Český sportovní klub“ (ČSK).

2. světová válka činnost přerušila, sport pokračoval až po roce 1945. 
V roce 1950 zanikl Sokol a vznikla „Závodní sokolská jednota Gottwald Hor-
ní Suchá“. V tomtéž roce se začalo s výstavbou hřiště v místě bývalé cihelny. 
Areál dostal konečnou podobu po roce 1980, kdy byly dokončeny volejbalové 
a tenisové kurty, travnaté a škvárové fotbalové hřiště, tribuna a rozhlasová 
kabina. Fotbalový oddíl dosáhl největšího úspěchu v letech 1975-1994 hrál 
v divizní soutěži.

V roce 1991 se stala jednota právnickým subjektem jako „dobrovolné 
sdružení občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, 
osvětovou a hospodářskou činnost“. TJ Baník Gottwald se změnila na TJ 
Dolu František Horní Suchá.

Od roku 2008 postupně přebrala majetek tělovýchovné jednoty Obec 
Horní Suchá a TJ změnila název na Tělovýchovná jednota Depos Horní Su-
chá.
Článek „100 let organizovaného sportu v Horní Suché“ – Informátor č.4/2011 
viz příloha č.6-11.

XVIII.1. Tělovýchovná jednota Depos Horní Suchá

XVIII.1.1. Fotbal – muži 1. A třída – skupina B Moravskoslezský kraj
XVIII.1.1.1. Soupiska

Trenéři: Zdeněk Menoušek, Patrik Goj
Vedoucí mužstva: Jaroslav Jelínek
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Kustod-masér: Jakub Kurzeja
Hráči: Vladimír Drobec, Michal Drobec, Tomáš Kaleta, Petr Bębenek, 

Pavel Hradil, David Jeziorský, Matěj Šindler, Jan Osika, Tomáš Zima (ka-
pitán), Ladislav Horvát, Petr Příborský, Patrik Skřížovský, Tomáš Zálej-
ský, Petr Przywara, Petr Čermák, Jakub Skřížovský, Jan Beránek.

XVIII.1.1.2. Některé výsledky
AFC Věřovice-TJ Depos HS 0:1, TJ Depos HS-TJ Heřmanice 0:1, TJ Vlčo-

vic Mniší-TJ Depos HS 2:1, TJ Depos HS-TJ Durman Staré Město 2:1, MFK 
Karviná B-TJ Depos HS 0:0, TJ Depos HS-TJ Smilovice 0:1, TJ Bystřice-TJ 
Depos HS 4:1, TJ Depos HS-TJ Sokol Stará Bělá 0:0, TJ Raškovice-Pražmo-
-TJ Depos HS 2:1, SK Šenk-TJ Depos HS 2:3, FK Baník Albrechtice-TJ Depos 
HS 3:4, TJ Depos HS-SK Brušperk 2:2.

XVIII.1.1.3. Konečná tabulka
# Tým Z V R P Skóre B +/-
1. Městský FK Frýdek-Místek B 13 8 3 2 38:20 27 9
2. Sokol Stará Bělá 13 8 3 2 30:23 27 9
3. SK Stonava 13 7 2 4 22:14 23 2
4. SK Beskyd Čeladná 13 6 3 4 27:20 21 3
5. TJ Smilovice 13 6 3 4 28:22 21 3
6. FK Baník Albrechtice 13 6 3 4 26:22 21 0
7. Petřvald na Moravě 13 5 5 3 24:16 20 -1
8. SK Šenov 13 6 0 7 30:28 18 -3
9. SK Brušperk 13 5 3 5 23:27 18 -3
10. TJ Depos Horní Suchá 13 4 4 5 21:25 16 -5
11. TJ Durman Staré Město 13 4 3 6 14:26 15 -6
12. TJ Pražmo-Raškovice 13 3 2 8 19:31 11 -7
13. TJ Bystřice 13 3 1 9 20:30 10 -8
14. AFC Veřovice 13 2 1 10 15:33 7 -11

XVIII.1.1.4. V polovině fotbalového podzimu
Muži vstoupili do podzimní části soutěže pod vedením trenérské dvo-

jice Menoušek – Goj.
První zápas doma sehráli s favorizovanou Čeladnou a remizovali 1:1. 

Další výsledky: s Bystřicí vyhráli 1:3, se Smilovicemi remizovali 2:2, vy-
hráli 0:2 ve Věřňovicích, s Albrechticemi prohráli 0:2, v Brušperk prohráli 
3:0.
Článek „TJ Depos Horní Suchá-podzimní sezóna“ – Informátor č.12/2011 viz 
příloha č.57-11.
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XVIII.1.2. Fotbal – dorost – krajská soutěž skupina B
XVIII.1.2.1. Soupiska

Trenéři: Miroslav Zedník, Lukáš Vandík
Hráči: Tomáš Tomek, Lukáš Volf, Michal Vysloužil, Adam Spáčil, Jakub 

Veselý, Roman Kubjat (kapitán), David Sladký, Jakub Miksa, Jan chrobák, 
Michal Rybár, Filip Bartoň, Jakub Pietrasz, Lukáš Doležal, Michal Ševčík, 
Stanislav Ryt, Daniel Slizký, Daniel Orlický.

XVIII.1.2.2. Některé výsledky
TJ Depos HS-TJ EPO Frenštát p.R. 1:0, Inter Petrovice-TJ Depos HS 2:2, 

TJ Depos HS-FC Kopřivnice 3:0 kontumačně, TJ Petřvald-TJ Depos HS 1:0, 
TJ Depos HS-FK Bohumín 4:1.

XVIII.1.2.3. Konečná tabulka

XVIII.1.2.4. V polovině fotbalového podzimu
Loňský špatný vstup do soutěže byl zapomenut a z šesti odehraných 

zápasů 5 vyhráli a 1 prohráli. Byli na druhém místě tabulky.
Doma porazili Petřvald 3:0, ve Fulneku vyhráli 1:3, s Petrovicemi 

doma prohráli 2:3, porazili mužstvo Suchdolu 2:0, Albrechtic 2:1 a Bohu-
mína 3:0.
Článek „TJ Depos Horní Suchá-podzimní sezóna“ – Informátor č.12/2011 viz 
příloha č.57-11
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XVIII.1.3. Fotbal starší žáci – krajská soutěž sk. C
XVIII.1.3.1. Soupiska

Trenéři: Marek Szelong,Tomáš Konesz 
Vedoucí mužstva: Roman Raš
Hráči: Filip Kux, Daniel Růža, Michal Mana, Petr Pakši, Rostislav 

Chromík, Michal Mrozek, Patrik Szelong, Ladislav Vrbacký, David Ševčík, 
Matěj Klimeš, Jakub Piskoř, Pavel Kotásek, Jan Chromík, Lukáš Glogár.

XVIII.1.3.2. Některé výsledky
FK Baník Albrechtice-TJ Depos HS 2:0, TJ Depos HS-1.FK Spartak 

Jablunkov 0:1, ČSAD Havířov-TJ Depos HS 6:0, TJ Depos HS-TJ Durman 
Staré Město 0:1, MFK Karviná C- TJ Depos HS 10:1, TJ Depos HS-1.BFK 
Frýdlant n.O. 1:6, FC IRP Český Těšín-TJ Depos HS 8:0, TJ Depos HS-Inter 
Petrovice 2:3, FK Slavia Orlová-TJ Depos HS 3:2.

XVIII.1.3.3. Konečná tabulka

Článek „TJ Depos Horní Suchá-podzimní sezóna“ – Informátor č.12/2011 viz 
příloha č.57-11

XVIII.1.4. Fotbal – mladší žáci – krajská soutěž sk. C
XVIII.1.4.1. Soupiska

Trenéři: Marek Szelong,Tomáš Konesz 
Vedoucí mužstva: Roman Raš 
Hráči: Lukáš Orel, Vojtěch Rosmarin, Tomáš Bednář, Michal Mrózek, 

Filip Phan, Petr Pakši, Jan Chromík, David Ševčík, Jakub Piskoř, Pavel 
Kotásek, Michal Mana, Filip Kux, Michal Juřica, Jonasz Mrozek, Adam 
Ševčík, Jakub Galík
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XVIII.1.4.2. Některé výsledky
FK Baník Albrechtice-TJ Depos HS 3:1, TJ Depos HS-1.FK Spartak 

Jablunkov 2:5, ČSAD Havířov-TJ Depos HS 0:4, TJ Depos HS-TJ Durman 
Staré Město 4:1, MFK Karviná C-TJ Depos HS 1:2, TJ Depos HS-1.FBK Frý-
dlant n.O. 5:1, FC IRP Český Těšín-TJ Depos HS 6:0, TJ Depos HS-Inter Pet-
rovice 4:2, FK Slavia Orlová-TJ Depos HS 2:1.

XVIII.1.4.3. Konečná tabulka

Článek „TJ Depos Horní Suchá-podzimní sezóna“ – Informátor č.12/2011 viz 
příloha č.57-11

XVIII.1.5. Fotbal – starší přípravka – Okresní přebor minifotbalu

XVIII.1.5.1. Soupiska
Trenéři: Pavel Přichystal, Jaroslav Rychtařík
Vedoucí mužstva: Petr Bębenek 
Hráči: Jiří Pawlas, Michael Fric, Adam Ševčík, Daniel Klimprle, Pavel 

Holub, Patrik Přichystal, Vojtěch Mrózek, Jakub Vrábel, Filip Přichystal, 
Patrik Gorýl, Lukáš Pribela, Jaroslav Rychtařík, Patrik Goj, Tomáš Nový, 
Nikolas Kývala, Patrik Kysučan.

XVIII.1.5.2. Některé výsledky
TJ Depos HS-MFK Havířov B 0:3, TJ Depos HS-MFK Havířov A 3:0, TJ 

Slovan Horní Okov-TJ Depos HS 0:8, IRP Český Těšín- TJ Depos HS 0:3, FK 
Baník Albrechtice-TJ Depos HS 4:0, TJ Depos HS-MFK Karviná A 0:1, FK 
Těrlicko-TJ Depos HS 1:3, Viktorie Bohumín-TJ Depos HS 3:4, TJ Depos HS-
-Viktorie Bohumín 2:6.



291

XVIII.1.5.3. Konečná tabulka

Poznámka: V ročníku 2011/2012 se nehrála klubová soutěž.

XVIII.1.6. Fotbal – mladší přípravka
XVIII.1.6.1. Soupiska

Trenéři: Robert Pribela, Josef Bandík, Bogdan Mrózek
Vedoucí mužstva: Jaroslav Rychtařík
Hráči: Ladislav Filo, Daniel Klimprle, Tomáš Rapant, Samuel Mrózek, 

Ondřej Havlík, Jan Szymurda, Nikolas Kývala, Jaroslav Rychtařík, Lu-
káš Vrábel, Ondřek Konesz, Sebastian Szelong, Lukáš Pribela, Rostislav 
Vrána, Bronislav Kotula, Matěj Brejchar, Ondřej Kittner, Ondřej Toufar, 
Jakub Počil, Adam Kolodziej, Ondřej Štěrba, Ondřej Natzner, Matěj Mar-
šálek, Ondřej Blejchar, Filip Mareček

XVIII.1.6.2. Některé výsledky
TJ Depos HS-MFK Havířov B 18:0, TJ Depos HS-MFK Havířov A 3:4, 

Slavia Orlová B-TJ Depos HS 0:6, TJ Depos HS-MFK Karviná B 6:3, IRP 
Český Těšín-TJ Depos HS 5:2, Slavia Orlová A-TJ Depos HS 0:1, TJ Depos 
HS-MFK Karviná A 0:11, MFK Karviná C-TJ Depos HS 4:3.

XVIII.1.6.3. Konečná tabulka
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XVIII.1.7. Tenisový oddíl

XVIII.1.7.1. Otevřený turnaj
V sobotu a neděli, 11. a 12.června, proběhl na kurtech v Horní Su-

ché, v areálu TJ Depos, otevřený tenisový turnaj pro tenisové nadšence, 
amatéry. Turnaj pod záštitou starosty Horní Suché, nazvaný „Turnaj 
o hornosušský kahanec“, je pořádán již více než 30 let, letošní ročník byl 
v pořadí 32. Turnaje se zúčastnilo celkem 46 hráčů, z okresů Karviná, 
Ostrava, Frýdek-Místek. Na pořadu byly soutěže ve dvouhře, ve 2 věko-
vých kategoriích a soutěž ve čtyřhře. Turnaj dopadl výborně pro tenisty  
pořádajícího klubu, ve dvouhrách zvítězili Petr Geryk (kategorie do 45let) 
a Vlastimil Sargánek (kategorie nad 45let). Pouze ve čtyřhře si vítězství 
odvezla dvojice z TK Petřvald, David Holeček a David Walden.

XVIII.1.7.2. Tenisové dopoledne
Na tenisových kurtech TJ Depos proběhlo 3. září tenisové dopoledne 

pro občany Horní Suché.
Sešlo se 12 zájemců z řad občanů, byli přítomni další členové teniso-

vého klubu. Na 4 kurtech probíhala jak tenisová výuka tak i zápasy pod 
dohledem zkušených tenistů.

Tenisové dopoledne se konalo pod záštitou Obce Horní Suchá a za ak-
tivní účasti Josefa Žerdíka, místostarosty.

Článek „Tenisové dopoledne“ – Informátor č.10/2011 viz příloha č.34-11.

XVIII.2. Florbalový klub Horní Suchá – FbK HS

XVIII.2.1. Muži A - 2. liga Divize IV
XVIII.2.1.1. Soupiska

Trenér: Roman Kantor
Hráči: Roman Roudenský, Petr Palovský, Patrik Mik, Tomáš Podlesný, 

Zbyněk Satinský, Lukáš Mikula, Jakub Palowski, David Krhovjak, Daniel 
Hammerl, Martin Hammerl, Libor Gavlas, Petr Šimek, David Pavlíček, 
Ondřej Melnik, Martin Petřík, Filip Mocek, Martin Brablc, Vojtěch Kopia, 
Lukáš Kraina, Radek Šolc, Michal Stariostka

XVIII.2.1.2. Tabulka – sezóna 2010/2011
1. SC Hattrick Brno FbŠ 18 17 1 0 0 142:58 53
2. FBC Spartak MSEM Přerov 18 12 2 0 4 153:106 40
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3. Bulldogs Brno „B“ 18 9 4 1 4 145:98 36
4. 1. MVIL Ostrava 18 11 0 1 6 121:113 34
5. Slavia I-tec Havířov 18 9 1 2 6 110:94 31
6. FBC Vikings Kopřivnice 18 7 2 2 7 106:111 27
7. FbC Playmakers Prostějov 18 7 1 2 8 116:139 25
8. Z.F.K. Petrovice 18 7 0 2 9 127:130 23
9. SK FBC Třinec 18 6 1 1 10 101:119 21
10. 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm 18 4 0 2 12 84:122 14
11. FbK Horní Suchá 18 4 1 0 13 95:148 14
12. TJ Sokol Brno Židenice 18 2 0 0 16 83:145 6

XVIII.2.1.3. Některé výsledky
Slavia I-tec Havířov-FbK HS 5:6, FBC Vikings Kopřivnice-FbK HS 3:6, 

1.FBK Rožnov p. Radhoštěm-FbK HS 3:7, FbK HS- SC Hattrick Brno FbŠ 
6:10, FbK HS- Bulldogs Brno „B“ 4:7, FBC Spartak MSEM Přerov-FbK HS 
14:4, FbC Playmakers Prostějov-FbK HS 6:9, SK FBC Třinec-FbK HS 5:7, 
Z.F.K.Petrovice-FbK HS 7:5, FbK HS-1.MVIL Ostrava 3:7, FbK HS-TJ Sokol 
Židenice 9:6.

XVIII.2.2. Ženy – 2. liga Divize VIIB
XVIII.2.2.1. Soupiska

Trenér: Robert Hruboš
Hráčky: Markéta Hubincová, Dagmar Velčovská, Kateřina Šimordo-

vá, Irena Švandová, Silvie Komendová, Tereza Chobotová, Kateřina Ma-
cháčová, Jitka Bártová, Martina Širůčková, Kamila Górecká, Daniela Hé-
grová, Tereza Jendrišáková, Pavlína Komendová, Lucie Krygielová, Jana 
Vampolová, Vladimíra Miczková, Hana Dybová

XVIII.2.2.2. Tabulka – sezóna 2010/2011
1. S.K. P.E.M.A. Opava 4 3 1 0 26:6 10
2. FBC Lipník 4 3 1 0 20:7 10
3. FbK Horní Suchá 4 3 0 1 19:7 9
4. 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 4 2 0 2 16:9 6
5. FBS Olomouc „B“ 4 1 0 3 6:16 3
6. FBC Vikings Kopřivnice 4 3 0 1 15:10 0
7. SK K2 Sportcentrum Prostějov 4 0 0 4 3:14 0
8. Sborná Bílovec 4 0 0 4 1:35 0
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XVIII.2.2.3. Některé výsledky
FbK HS – SK K2 Prostějov B 7:2, FbK HS – FBS Olomouc B 4:0, 1.FBK 

Rožnov p.R.-FbK HS 2:4, FbK HS-FBC Lipník 1:3, S.K.P.E.M.A. Opava-FbK 
HS 5:4, FbK HS-FBC Vikings Kopřivnice 2:0, FbK HS-FBS Olomouc B 2:2, 
SK K2 Sportcentrum Prostějov-FbK HS 0:4, FbK HS-FBK Rožnov p.R. 5:0, 
FBC Lipník-FbK HS 5:2, S.K. P.E.M.A. Opava-FbK HS 3:1, FbK HS-Sborná 
Bílovec 9:0.

XVIII.2.3. Muži B – Moravskoslezský přebor Divize B
XVIII.2.3.1. Soupiska

Vedoucí mužstva: Ondřej Mikula
Hráči: Jan Šumpich, Patrik Mik, Kamil Stöcker, Miroslav Böhm, On-

dřej Mikula, Pavel Sládek, Dalibor Kristin, Tomáš Brablc, Mariusz Paliat-
ka, Jakub Vítek, Petr Chobot, Milan Mašurka, Marek Grác, Martin Frisch, 
Luděk Malačka, Jakub Šumpich

XVIII.2.3.2. Tabulka – sezóna 2010/2011
1. FBC Český Těšín 14 13 1 0 105:48 40
2. SK FBC Třinec „B“ 14 8 1 5 75:55 25
3. Slavia Florbalshop.cz Havířov „C“ 14 6 4 4 70:61 22
4. SK Domaslavice 16 6 4 6 69:74 22
5. FBC Fermenté Bohumín 14 7 1 6 59:57 22
6. FBC Vipers Ostrava 14 6 3 5 63:57 21
7. FbK Horní Suchá „B“ 16 6 2 8 66:76 20
8. 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm „B“ 14 5 4 5 51:47 19
9. SFK TJ Slovan Havířov „B“ 14 5 4 5 46:52 19
10. F.B.K. Štajgřy Ostrava 16 4 2 10 65:95 14
11. Unie FK Ostrava 14 1 0 13 49:96 3

XVIII.2.3.3. Některé výsledky
FbK HS“B“- Vipers Ostrava 4:6, FbK HS“B“- Český Těšín 4:8, FBC Čes-

ký Těšín-FbK HS“B“ 8:4, FbK HS „B“-SK Domaslavice 2:3, SK FBC Třínec 
„B“-FbK HS „B“ 5:2, FbK HS „B“-FBC Fermenté Bohumín 5:5, FbK HS „B“-
-SFK TJ Sloovan Havířov B 2:0, FbK HS“B“-FBC Vipers Ostrava 7:12, Sla-
via Florbalshop.cz Havířov C-FbK HAS“B“ 9:4.

XVIII.2.4. Veteráni – 1. liga veteránů Divize III
XVIII.2.4.1. Soupiska

Hráči: Petr Krucina, Miroslav Böhm, Petr Wengrzyn, Radim Šťastný, 
Petr Chobot, Milan Mašurka, Marek Grác, Josef Ziemba, Petr Hladký



295

XVIII.2.4.2. Tabulka – sezóna 2010/2011
1. 1.SC WOOW Vítkovice 6 6 0 0 50:13 18
2. S.K. P.E.M.A. BCC Opava „A“ 6 5 0 1 39:24 16
3. Bulldogs Brno 6 5 0 1 29:16 15
4. FBC Remedicum Ostrava 6 3 1 2 24:22 10
5. 2.MVIL Ostrava 6 3 0 3 27:20 9
6. FBC Tigers Poruba 4 3 0 1 14:6 9
7. FbK LDN Horní Suchá 6 2 1 3 23:29 7
8. 1.MVIL Ostrava 6 0 2 4 14:32 2
9. ZŠ Horní 6 0 1 5 19:47 1
10. S.K. P.E.M.A. BCC Opava „B“ 4 0 0 4 8:22 0
11. Torpedo Havířov 4 0 0 4 4:20 0

XVIII.2.4.3. Některé výsledky
FbK LDN HS-2. MVIL 6:3 , FbK LDN HS-Torpedo Havířov 5:1, FbK LDN 

HS-2.MVL Ostrava 6:3, Torpedo Havířov-FbK LDN HS 1:5, FbK LDN HS-
-S.K.P.E.M.A. BCC Opava B 7:0, Bulldogs Brno-FbK LDN HS 5:4, ZŠ Horní-
-FbK LDN HS 3:3, FbK LDN HS-FBC Tigers Poruba 0:4, S.K.P.E.M.A. BCC 
Opava B-FbK LDN HS 2:4, FbK LDN HS-Torpedo Havířov 10:1, FbK LDN 
HS-S,K,P,E.M.A. BCC Opava A 8:5, FbK LDN HS-FBC Remedicum Ostrava 
3:5.

XVIII.2.5. Dorostenci – 2. liga Divize VII Divize B
XVIII.2.5.1. Soupiska

Vedoucí mužstva: Dalibor Jekielek
Hráči: Vojtěch Stefan, Lukáš Polák, Matěj Krajčovič, Jiří Kantorek, 

Boris Novosad, Tomáš Novosad, Martin Czyž, Patrik Brůna, Jan Šimík, 
Ondřej Koziorek, Michal Koziel, Vojtěch Horák, Adam Delong, Adam Bi-
gaj, Tomáš Řezáč, Jakub Vilím, Vojtěch Vavřička, David Kriš, Dominik 
Mrowiec, Filip Gragorovič, Daniel Malerz

XVIII.2.5.2. Tabulka – sezóna 2010/2011

1. FbK Horní Suchá 14 12 1 1 85:33 37
2. 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm 14 10 1 3 80:48 31
3. 1.FbK Eagles Orlová 15 9 2 4 77:73 29
4. FBK Sokol Poruba Škorpioni 13 9 1 3 68:37 28
5. Z.F.K. Petrovice 15 7 1 7 55:62 22
6. 1.SC WOOW Vítkovice „B“ 14 6 1 7 70:67 19
7. Slavia Florbalshop.cz Havířov 14 4 3 7 62:66 15
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8. 1.SC Bohumín ’98 DDM 14 3 3 8 47:68 12
9. FK Gůfuň Nový Jičín 15 2 1 12 41:87 7
10. SK FBC Třinec 14 1 2 11 55:103 5

XVIII.2.5.3. Některé výsledky
1. SC Bohumíń  98 DDM-FbK HS 1:8, 1. SC WOOW Vítkovice B-FbK 

HS 3:7, Z.F.K. Petrovice-FbK HS 4:2, FBK Sokol Poruba Škorpioni-FbK HS 
4:5, 1. FBK Rožnov p/R-FbK HS 2:4, FbK HS- SK FBC Třinec 7:2, Slavia 
Florbalshop.cz-FbK HS 1:4, FbK HS- Z.F.K. Petrovice 12:1, 1. FbK Eagles Or-
lová-FbK HS 6:7, FbK HS-1. SC WOOW Vítkovice B 8:1, FbK HS- FBK Sokol 
Poruba Škorpioni 5:1.

XVIII.2.5.4. Dorost na Prague Games 2011
Od 6. do 9. července se dorostenci zúčastnili florbalového turnaje mlá-

deže Prague Games 2011.
V prvním zápase podlehli týmu Vosy Praha 1:3, nad švédským týmem 

Pixbo Wallenstam vyhráli 3:2, se švýcarským týmem Zug United prohráli 
3:2 a se švédským týmem Lindome IBK 4:2.

V prvním zápase předkola play-off porazili švédský tým Jarfalla IBK 
2:1. Poslední zápas sehráli dorostenci s švédským týmem Warberk IBK, 
prohráli 0:2 a v turnaji skončili.

Článek „Florbalová mládež na Prague Games 2011“ – Informátor č.10/2011 viz 
příloha č.34-11.

XVIII.2.6. Dorostenky – liga dorostenek VII

XVIII.2.6.1.Tabulka – sezóna 2011/2012
1. S.K. P.E.M.A. BCC Opava 4 3 1 0 24:2 10
2. FBS Olomouc 4 2 1 1 10:14 7
3. FBC Remedicum Ostrava 4 1 1 2 10:19 4
4. FbC Asper Šumperk 2 1 0 1 9:4 3
5. 1. SC WOOW Vítkovice 2 1 0 1 7:7 3
6. FbK Horní Suchá 4 0 1 3 7:21 1

XVIII.2.7. Starší žáci – Moravskoslezská liga
XVIII.2.7.1. Soupiska

Hráči: Patrik Bulva, Matěj Kuba, Michal Šosták, Matěj Krajčovič, Da-
vid Folwarczný, David Kadura, Boris Novosad, Tomáš Novosad, Martin 
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Czyž, David Suchánek, Michal Koziel, Tomáš Hrubý, Adam delong, Daniel 
Pawlas, Tomáš Řezáč, Jakub Vilím, Daniel Andruška, Štěpán Hladký, Do-
minik Mrowiec, Daniel Malerz

XVIII.2.7.2. Tabulka – sezóna 2010/2011
1. FbK Horní Suchá 14 8 1 5 117:82 225
2. FBC Remedicum Ostrava 14 13 0 1 146:21 39
3. 1.SC WOOW Vítkovice 16 12 2 2 116:57 38
4. FBC Vikings Kopřivnice 14 10 1 3 76:52 31
5. Torpedo Havířov 16 8 1 7 79:70 25
6. Paskov Saurians 14 8 0 6 71:65 24
7. FbC BD STAV Frýdek-Místek 14 7 1 6 72:53 22
8. 1.MVIL Ostrava 14 6 0 8 52:65 18
9. Slavia Florbalstore.cz Havířov 14 2 1 11 43:124 7
10. FBC Bohuslavice 14 2 1 11 29:101 7
11. 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm 16 0 0 16 22:133 0

XVIII.2.7.3. Některé výsledky
FbK HS – FBC Remedicum Ostrava 3:13, FbK HS – Paskov Saurians 

7:2.

XVIII.2.10. Florbalový kemp pro děti
Pro mládež od 8 do 17 let připravil FbK HS v týdnu od 25. června 

do 2. července Florbalový kemp s programem:
– každý den florbalový trénink v hale i na venkovním hřišti
– návštěva bazénu
– výšlapy
– den v zábavním centru – bobová dráha, lanové centrum, trampolíny, 

aquapark
– malá olympiáda
Poznámka: Strava byla zajištěna 5× denně. Cena kempu byla 3 500 Kč. Nejlep-
ší účastníci se zúčastnili mezinárodního florbalového turnaje Prague Games 
ve dnech 5. 7.–9. 7.

XVIII.3. Ondřej Broda – plavání

XVIII.3.1. Nejlepší sportovec MSK
Mezi 1. března vyhlašovanými nejlepšími sportovci Moravskoslezské-

ho kraje za rok 2010 byl i plavec Ondřej Broda, občan naší obce.
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Ondřej Broda – sportovec roku 2010

Hodinky – dar hejtmana MSK – předává Ondrovi Jiří Raška, olympijský 
vítěz ve skoku na lyžích

Článek „Sportovci roku v barvách NWR“ – Horník 10. 3. 2011 viz příloha č.2-
11.

XVIII.3.2. V čele světových tabulek
Na mezinárodním mistrovství Slovenska, které se uskutečnilo v Šale 

ve dnech 4. a 5. června, byl ozdobou plavec Ondřej Broda.
V závodě na 50 m s ploutvemi zvítězil a dosáhl nejlepšího času v roce 

2011 na světě, takže se časem 19,65 s zařadil na první místo světových ta-
bulek.

Již v loňském roce Ondřej získal titul mistra Evropy a vytvořil na této 
trati nový světový rekord časem 19,38 s.
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Článek „Plavec Broda v čele světových tabulek“ – Horník 9. 6. 2011 viz příloha 
č.15-11.

XVIII.3.3. Dvojnásobný mistr ČR
Mistrovství České republiky v plavání s ploutvemi se konalo v době 

od 25. do 26. června v Českých Budějovicích.
Ondra vyhrál jak závod na 100 m tak i na 50 m a stal se dvojnásob-

ným mistrem ČR.
Článek „Plavec Broda dvojnásobným mistrem ČR“ – Horník 30. 6. 2011 viz 
příloha č.18-11.

XVIII.3.4. Mistrovství světa v plavání s ploutvemi
Ondřej v barvách České republiky a NWR získal na mistrovství světa 

v plavání s ploutvemi, které se konalo v maďarském městě Hódmezová-
sárhely stříbrnou medaili a stal se vicemistrem světa. Navíc v rozplavbách 
vytvořil nový světový rekord, který ve finále nebyl překonán.
Článek „Ondřej Broda zaplatil rekord zraněním a získal stříbro“ – Havířovský 
deník 8. 8. 2011 viz příloha č.19-11.
Článek „Stříbro cennější než mistrovský titul“ – Horník 11. 8. 2011 viz příloha 
č.20-11.

XVIII.3.5. Dvakrát zlato, jednou stříbro
Velká cena Znojma se Ondrovi velmi povedla. Vrátil se zde ke klasické-

mu plavání a na 50 m porazil i specialisty na tuto trať.
Článek „Tři starty? Dvakrát získal Broda zlato, jednou stříbrnou medai-
li“ – Horník 25. 11. 2011 viz příloha č.39-11.
Článek „Plavec Ondřej Broda po zranění opět vítězí“ – Deník 24. 11. 2011 viz 
příloha č.40-11.

XVIII.3.6. Vítěz na Slovensku
Ondřej, plavec s ploutvemi, vyhrál poslední závod sezóny v Banská 

Bystrici. Na start 25. ročníku Vánoční ceny se postavil společně s plavci 
z Maďarska, Polska, Slovenska, Chorvatska a Česka. Na 50 metrové trati 
je nechal všechny za sebou.
Článek „Broda vítěz na Slovensku“ – Havířovsko 13. 12. 2011 viz příloha č.37-
11.
Článek „Trable s brýlemi a čepicí plavce Brodu nezaskočily“ – Horník 15. 12. 2011 
viz příloha č.38-11.
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XVIII.4. Závod horských kol
V areálu PZF se konal 18. června již 2. ročník závodu horských kol 

„O pohár starosty obce“.
Pořadatelem závodu, který byl součástí bodovaného seriálu výkon-

nostních cyklistů, byl SK Šafrata Bohumín. Zúčastnit se mohla i široká 
veřejnost, pro niž byla trať upravena, k nelibosti aktivních cyklistů.

Již od startu se bojovalo naplno

Ceny vítězům jednotlivých kategorii předával Ing. Jan Lipner, starosta 
obce, osobně

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Závod horských kol-O po-
hár starosty-2011“.
Výsledková listina závodu horských kol viz příloha č.10-11.
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XVIII.5. Úspěch vzpěračské školy
Mladí vzpěrači Vzpěračské školy Oty Zaremby se 11. června zúčastnili 

soutěže starších žáků na Mistrovství České republiky v Boskovicích.
Ve váze do 36 kg vybojoval tři tituly Vlastimil Moskal – v trhu 42 kg, 

v nadhozu 53 kg a v olympijském dvojboji – 95 kg.

XVIII.6. Těrlický okruh
Občanské sdružení PROSPORT-CZ uspořádalo ve dnech 27.–28. srpna 

již 28. ročník Havířovského zlatého kahance na Těrlickém okruhu.
Vstupenka v předprodeji byla za zvýhodněnou cenu. V sobotu 50 Kč, 

v neděli 150 Kč, cena na místě ve dnech konání akce v sobotu 70 Kč, v ne-
děli 200 Kč. Děti do 150 cm měly vstup zdarma.

Okruh také přivítal 2. ročník Poháru přírodních okruhů – Czech 
Road Rating Club – Mistrovství ČR Supermono a také Přebor ČR Klasik 
do 250 ccm.

V roce 2011 byl okruh nově zařazen do Evropského šampionátu 
IRRC – International Road Rating Championship – který se postupně před-
stavil, kromě Těrlického okruhu, také v Německu, Holandsku a Belgii.

Občané obce se ve dnech konání závodu potýkali s úpravou jízdních 
řádů autobusů MHD.

Evropský šampionát IRRC

Článek „Motocyklové závody zastínila tragédie“ – Havířovsko 30. 8. 2011 viz 
příloha č.26-11.
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XIX. Počasí

XIX.1. Přehled počasí v jednotlivých měsících

Leden
Nový rok začal zimním počasím, ráno byl mráz -2 °C, přes den bylo 

kolem 0°C. Foukal silný nárazový vítr. Vydržela souvislá sněhová pokrýv-
ka. 4. ledna klesla teplota v obci až na -18 °C. Tento den bylo 78% zatmění 
slunce – předcházející bylo před 8 léty, další u nás pozorovatelné bude 
v roce 2026.

Zatmění slunce v Horní Suché

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Zatmění slunce v Horní 
Suché 2011“.

6. ledna přišla obleva, dešťové srážky vytvořily v některých částech 
Čech ledovku, byly vyhlášeny stupně nebezpečí, kvůli možným povodním. 
Sníh se ztrácel před očima. 23. ledna začalo znovu sněžit, ranní teploty 
byly kolem -5 °C, přes den kolem 0 °C.

Únor
Začátkem měsíce přišla obleva. Všechen sníh roztál a denní teploty 

dosáhly +10 °C, místy i víc. 7. února padly na patnácti místech v republice 
teplotní rekordy – nejvíce bylo naměřeno v Byňově, a to +15,4 °C. 11. úno-
ra pršelo, na zmrzlých silnicích se tvořilo náledí a teploty klesly až o deset 
stupňů.
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Březen
Od počátku měsíce byly ranní teploty hodně nízko, bylo i víc než -10 °C. 

Ve dne ale bylo krásně, svítilo sluníčko a teploty byly mírně nad 0 °C. 
V polovině měsíce už bylo na pár dní krásné jarní počasí. Pak přišly deš-
ťové srážky, ochladilo se a 18. března napadl sníh. 19. března večer se Mě-
síc octl v 19.11 SEČ v úplňku a o necelou hodinu později prošel přízemím 
ve vzdálenosti výjimečných 356 577 km od Země. Byl to největší měsíční 
úplněk od března roku 1993.

Měsíc v úplňku 19. března

Závěrem měsíce bylo krásné počasí, i když ranní teploty byly kolem 
0 °C, ve dne byly nad 15 °C.

Duben
Přes počáteční nízké ranní teploty se počasí vylepšilo. Denní teploty 

uprostřed měsíce se dostaly i nad 20 °C. Velikonoce, vzhledem k pozdější-
mu termínu, na mnoha místech republiky staly teplotně rekordní.

Květen
Začátek měsíce odpovídal přání zemědělců – podle pranostiky „stude-

ný máj, v stodole ráj“. Rána byla chladná a teploty se dostaly i pod 0 °C, 
hodně pršelo, 3. května padal sníh s deštěm. Denní teploty se pohybovaly 
kolem 10 °C. V dalších dnech se počasí zlepšilo, bylo krásně a denní tep-
loty se dostaly nad 20 °C. V polovině měsíce se znovu ochladilo a začalo 
pršet. Poslední dekáda byla teplotně nadnormální a padaly teplotní rekor-
dy. V Javorníku naměřili 27,8 stupně, o 1,3 stupně tak padl rekord z roku 
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1979. Jičín hlásil 26,8 stupně, 49 let starý rekord byl přitom 24,2 stupně. 
Na nejstarší stanici v pražském Klementinu ale maximum překonáno ne-
bylo, rekordní teplotu zde naměřili v roce 1811, kdy bylo 29,3 stupně.

Červen
Měsíc byl teplotně normální, ranní teploty byly většinou kolem 10 °C, 

odpolední teploty byly kom 20 °C, v některých dnech dosáhly na letních 
25 °C.

15. června bylo možné pozorovat zatmění měsíce, které trvalo celkem 
101 minut.

Zatmění měsíce

Celkově byly v červnu teploty hodně rozdílné, v noci a k ránu do 10 °C, 
ve dne dosahovaly místy na letních 25 °C a 29. června byl zaznamenán 
nejteplejší den od začátku roku s tropickou teplotou 30 °C.
Poznámka: Ve stejný den byla ráno v Podještědí naměřena teplota pouze +1 °C.

Červenec
Začátek prázdnin nebyl nic moc. Hned 1. července hustě pršelo, takže 

se potoky v obci vylily, Sušanka zaplavila okolí DPS. Také teploty byly niž-
ší, ve dne se pohybovaly pod 20 °C. Při bouřkách padaly s deštěm i kroupy.
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Vylitá Sušanka u DPS

Další fotografie: Kronika 2011 – fotogalerie na CD: „Sušanka 1.7.2011“.

20. července začalo znovu hustě pršet, takže potoky v obci se vylily, Su-
šanka znovu zatopila okolí DPS. V republice, hlavně v severních částech, 
znovu lidé prchali před povodní, měli zatopení domy a zahrady. Ranní 
teploty byly nízké a nedosahovaly ani 10 °C. Měsíc skončil tak jak za-
čal – na léto byly nízké teploty a každý den pršelo. 

Srpen
Celá první polovina měsíce byla teplotně podprůměrná a srážkově 

nadprůměrná. Ranní teploty byly pod 10 °C. Oteplilo se až ve druhé polo-
vině měsíce, kdy denní teploty přesáhly 25 °C. 18. srpna padaly na růz-
ných místech republiky teplotní rekordy, nejvyšší denní teploty přesáhly 
30 °C. 22. srpna se nad obcí přehnala silná bouřka, menší potoky včetně 
Sušanky vystoupily z břehů, ale větší škody nenadělaly. 31. srpna naměři-
ly meteorologické stanice první mráz, na horách až -4 °C.

Září
Začátek měsíce byl teplotně nadprůměrný. V republice padaly teplotní 

rekordy. I v naší obci jsme naměřili téměř 30 °C ve stínu. Celý měsíc byl 
teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Počasí jako by chtělo 
vynahradit dluh z prázdninových měsíců.

Říjen
V prvních dnech měsíce října padaly na různých místech republiky 

dlouhodobé teplotní rekordy. Místy naměřili až 28 °C. Počasí se zlomilo 
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od 7. října. Pršelo a denní teploty byly mezi 10–12 °C, ráno klesaly pod 
5 °C. Na horách napadl první sníh. V polovině měsíce klesly teploty pod 
nulu. U nás většinou na -5 °C, jinde v republice zaznamenali záporné 
teplotní rekordy, až -9 °C. Závěr měsíce se vydařil. Ráno bylo chladněji, 
ale už nemrzlo, ve dne teploty dosahovaly plusových hodnot 10–12 °C. Pře-
krásný podzim!

Listopad
Při slunečné obloze připomínalo počasí začátku měsíce spíš babí léto. 

Nejvyšší odpolední teploty přesahovaly místy až 19 °C, a padlo tak něko-
lik teplotních rekordů. Ranní mrazíky byly v obci až -7 °C, ve dne svíti-
lo sluníčko. 12. listopadu poprvé zamrzla Sušanka. Celý měsíc, s malými 
přestávkami, sužoval Moravskoslezský kraj smog a teplotní inverze, byly 
mnohonásobně překračovány limity polétavého prachu. Měsíc byl sráž-
kově podprůměrný. Meteorologové měsíc vyhlásili jako nejsušší listopad 
za posledních 206 let.

Prosinec
Začátek měsíce připomínal spíš duben než prosinec. Ráno mírně mrz-

lo, přes den byly teploty nad 0 °C, mrholilo a místy pršelo. Foukal sil-
ný vítr. V odpoledních hodinách 10. prosince bylo možno vidět na našem 
území v době od 16.00 hodin do 18.00 hodin zatmění měsíce. Měsíc byl 
v polostínu. Sníh napadl pouze ve vyšších polohách a na horách. Silný 
vítr a sněhové jazyky zastavily 16. prosince dopravu na řadě silnic. Stály 
především kamiony, které pak zkomplikovaly dopravu i pro ostatní auta. 
Problémy měly i vlaky, které vyřadily z provozu popadané kmeny. Nárazy 
větru dosahovaly na horách rychlost orkánu – více než 130 km za hodinu. 
Vichřice dostala jméno Joachim. Během 16. prosince vtrhla na evropský 
kontinent a vyžádala si nejméně dva mrtvé a více než tucet zraněných.

17. prosince se poprvé objevil sněhový poprašek, ale udržel se pouze 
na trávě.

Meteorologové vyhlásili tento měsíc nejteplejším prosincem za posled-
ních 25 let a počasí během vánočních svátků bylo nejteplejší za posledních 
60 let.
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XIX.2. Měření teploty a stavu počasí z amatérské meteorologické stanice 
na Potoční ulici v Horní Suché – měření v 7.00 hodina a ve 14.00 hodin 
(paní Jindřiška Tomanová)
1.1. -1,1 0,7 polojasno, vítr
2.1. 0,0 1,2 polojasno, vítr, sníh
3.1. -2,1 0,7 polojasno
4.1. -12,0 -1,5 jasno
5.1. -7,2 2,4 polojasno
6.1. -14,4 3,3 polojasno, vítr
7.1. -0,9 4,4 polojasno
8.1. 2,8 4,3 zamračeno, déšť
9.1. 4,3 6,0 jasno
10.1. 3,0 2,5 mlha, zamračeno
11.1. 1,6 2,8 mlha, zamračeno
12.1. 3,8 5,8 polojasno, sníh
13.1. 3,3 6,5 zamračeno, vítr, déšť
14.1. 8,2 9,7 zamračeno, déšť, vítr
15.1. 8,3 9,1 polojasno, vítr, déšť
16.1. 3,9 9,1 jasno
17.1. -2,8 7,4 jasno
18.1. -0,8 6,4 jasno, vítr
19.1. 3,2 6,0 polojasno, sníh s deštěm
20.1. 0,8 1,9 zamračeno, sníh
21.1. -0,7 -0,6 zamračeno, sníh
22.1. -2,3 1,0 polojasno
23.1. -2,2 -1,2 zamračeno, sníh
24.1. -3,2 -1,4 sníh
25.1. -3,4 0,3 sníh
26.1. -0,9 1,8 zamračeno, sníh
27.1. -1,5 1,7 polojasno
28.1. -10,9 -0,8 polojasno
29.1. -8,6 -1,2 jasno
30.1. -12,0 -1,5 jasno
31.1. -10,5 -4,0 jasno

Průměrná teplota v měsíci lednu byla v 7.00 hod. -1,8 °C, ve 14.00 hod. 2,7 °C.

1.2. -4,5 -4,2 mlha, jasno
2.2. -6,3 -2,6 polojasno, vítr
3.2. -3,6 0,6 jasno, sníh, vítr
4.2. 1,3 4,3 zamračeno, sníh, vítr
5.2. 6,2 8,8 polojasno, silný vítr
6.2. 8,1 9,8 polojasno, vítr
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7.2. 3,2 9,1 jasno
8.2. 1,3 8,9 polojasno
9.2. -3,2 3,7 jasno, vítr
10.2. -4,0 5,9 jasno
11.2. 4,8 7,9 zamračeno, vítr, déšť
12.2. -0,2 0,9 jasno
13.2. -6,0 1,0 jasno
14.2. -0,3 0,1 zamračeno, vítr
15.2. -8,4 0,0 jasno
16.2. -3,5 -0,3 zamračeno, vítr
17.2. -0,7 4,5 zamračeno
18.2. 1,1 2,9 zamračeno, sníh, smog
19.2. -0,3 -0,5 zamračeno, sníh
20.2. -5,2 -5,2 zamračeno, sníh
21.2. -4,3 -6,0 zamračeno, vítr
22.2. -10,5 -6,5 polojasno, vítr
23.2. -11,5 -6,8 polojasno, sníh
24.2. -12,7 -4,1 jasno, smog
25.2. -9,2 -3,1 jasno, smog
26.2. -5,2 -0,4 jasno, smog
27.2. -4,2 4,2 jasno
28.2. -5,5 0,8 jasno, vítr

Průměrná teplota v měsíci únoru byla v 7.00 hod. -3,0 °C, ve 14.00 hod. 1,2 °C.

1.3. -6,9 2,2 jasno, vítr
2.3. -6,0 3,0 jasno, silný vítr
3.3. -3,1 5,6 jasno, vítr
4.3. -3,8 7,1 jasno
5.3. 0,4 7,2 jasno, vítr
6.3. 0,0 2,9 polojasno, sníh
7.3. -4,3 2,3 jasno
8.3. -4,6 5,5 jasno, vítr
9.3. -4,6 8,2 jasno
10.3. 1,5 5,6 zamračeno, sníh s deštěm
11.3. 6,1 10,1 polojasno, vítr
12.3. 0,6 1,5 jasno
13.3. 3,2 16,5 polojasno
14.3. 10,7 17,7 jasno, vítr
15.3. 6,1 16,5 jasno
16.3. 7,4 10,1 polojasno, sníh
17.3. 7,0 7,9 zamračeno, déšť
18.3. 4,9 4,6 zamračeno, déšť
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19.3. 1,6 4,6 zamračeno, sníh
20.3. 0,1 4,1 polojasno
21.3. -1,5 -0,4 jasno
22.3. 3,1 12,7 jasno
23.3. 7,6 11,9 polojasno, vítr
24.3. 4,0 13,8 polojasno
25.3. 6,9 11,8 polojasno
26.3. 7,4 5,9 zamračeno, déšť
27.3. 0,3 7,2 jasno
28.3. -0,3 7,2 jasno vítr
29.3. -0,6 12,4 jasno
30.3. 0,9 17,2 jasno
31.3. 2,6 18,7 jasno, vítr

Průměrná teplota v měsíci březnu byla v 7.00 hod. 1,7 °C, ve 14.00 hod. 8,4 °C.

1.4. 10,7 18,5 polojasno, déšť
2.4. 7,0 17,0 polojasno, vítr
3.4. 4,2 19,3 mlha, jasno
4.4. 5,5 20,4 polojasno, déšť. Vítr
5.4. 7,2 13,7 polojasno, vítr
6.4. 6,3 15,4 polojasno
7.4. 12,8 20,7 polojasno, vítr, déšť
8.4. 7,8 12,1 polojasno, vítr, sníh
9.4. 7,6 11,3 polojasno, sníh, vítr
10.4. 2,7 11,5 polojasno, vítr
11.4. 3,1 12,8 polojasno, vítr
12.4. 11,7 11,8 polojasno
13.4. 4,9 9,8 polojasno, déšť
14.4. 4,3 5,2 zamračeno, déšť
15.4. 5,1 10,2 polojasno, déšť, vítr
16.4. 1,4 12,7 mlha, jasno, vítr
17.4. 2,7 12,9 zamračeno, vítr
18.4. 2,8 15,5 polojasno
19.4. 5,8 17,5 polojasno, vítr
20.4. 4,0 18,5 jasno
21.4. 7,7 21,5 jasno, vítr
22.4. 8,1 22,6 jasno, vítr
23.4. 9,7 22,1 jasno, vítr
24.4. 12,4 14,3 zamračeno, vítr, bouřka
25.4. 6,7 15,9 polojasno, vítr
26.4. 8,9 15,8 zamračeno, déšť
27.4. 10,5 17,5 polojasno, vítr
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28.4. 6,4 21,2 polojasno, vítr
29.4. 9,6 19,9 polojasno, vítr
30.4. 7,4 20,6 jasno, vítr

Průměrná teplota v měsíci dubnu byla v 7.00 hod. 6,8 °C, ve 14.00 hod. 15,9 °C.

1.5. 10,7 11,3 zamračeno, déšť
2.5. 6,1 13,0 polojasno, vítr
3.5. 5,7 5,8 zamračeno, déšť se sněhem
4.5. 2,6 8,9 polojasno, vítr
5.5. 5,0 11,0 polojasno, vítr
6.5. 3,1 15,1 jasno, vítr
7.5. 5,5 13,0 polojasno, vítr
8.5. 8,8 15,6 polojasno, silný vítr, déšť
9.5. 8,6 18,5 jasno, vítr
10.5. 9,1 22,1 jasno, vítr
11.5. 11,8 22,0 jasno
12.5. 11,6 24,1 jasno, vítr
13.5. 15,2 17,7 polojasno
14.5. 10,3 20,0 jasno, déšť
15.5. 11,8 9,8 zamračeno, silný déšť
16.5. 8,9 16,6 polojasno
17.5. 11,0 20,1 polojasno, vítr
18.5. 13,3 22,7 polojasno
19.5. 14,0 25,8 jasno
20.5. 14,0 24,5 polojasno
21.5. 15,3 26,0 jasno, bouřka
22.5. 15,4 24,7 jasno
23.5. 15,6 21,5 polojasno
24.5. 15,4 26,3 jasno
25.5. 14,5 18,5 jasno
26.5. 12,4 21,8 jasno, vítr
27.5. 16,8 19,4 polojasno, bouřka
28.5. 12,2 13,0 zamračeno, déšť
29.5. 12,3 20,6 polojasno
30.5. 15,4 23,9 jasno
31.5. 16,5 23,0 jasno

Průměrná teplota v měsíci květnu byla v 7.00 hod. 11,3 °C, ve 14.00 hod. 17,8 °C.

1.6. 15,7 22,6 polojasno, déšť
2.6. 14,3 18,1 zamračeno, vítr, déšť
3.6. 15,9 23,6 polojasno
4.6. 17,5 26,5 jasno
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5.6. 18,1 27,1 jasno
6.6. 18,7 23,8 polojasno, déšť, vítr
7.6. 19,7 26,5 polojasno, vítr
8.6. 18,2 15,1 polojasno
9.6. 17,2 14,1 zamračeno, déšť
10.6. 13,9 19,7 polojasno, déšť
11.6. 14,1 21,8 polojasno
12.6. 13,4 22,4 polojasno, vítr
13.6. 15,9 22,9 polojasno
14.6. 16,4 22,7 polojasno
15.6. 16,9 25,0 polojasno, vítr
16.6. 19,5 27,2 polojasno
17.6. 20,8 22,3 jasno, déšť
18.6. 20,2 22,0 polojasno
19.6. 14,5 20,0 polojasno, silný déšť
20.6. 13,4 17,4 zamračeno
21.6. 16,4 21,7 polojasno
22.6. 18,3 28,8 polojasno
23.6. 19,0 24,2 polojasno
24.6. 16,7 17,1 polojasno, déšť
25.6. 12,6 18,4 polojasno, déšť
26.6. 13,0 16,9 zamračeno
27.6. 14,9 21,1 polojasno, vítr
28.6. 14,6 22,6 polojasno
29.6. 17,7 22,5 polojasno, déšť
30.6. 19,0 17,8 polojasno, bouřka, průtrž mračen

Průměrná teplota v měsíci červnu byla v 7.00 hod. 16,6 °C, ve 14.00 hod. 21,7 °C.

1.7. 11,7 11,0 zamračeno, silný déšť
2.7. 12,9 11,6 zamračeno, déšť
3.7. 13,0 11,6 zamračeno, déšť
4.7. 12,4 15,7 polojasno, déšť
5.7. 15,0 20,5 polojasno
6.7. 14,8 22,3 polojasno
7.7. 16,9 26,6 jasno
8.7. 21,4 24,4 polojasno
9.7. 18,8 27,4 jasno, vítr
10.7. 18,3 26,6 jasno
11.7. 20,9 25,3 polojasno, bouřka
12.7. 17,8 23,9 jasno
13.7. 18,2 30,0 jasno, tropický den
14.7. 24,9 23,3 zamračeno, bouřka
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15.7. 14,5 17,4 polojasno, déšť
16.7. 16,9 22,4 polojasno
17.7. 18,5 28,0 jasno
18.7. 17,8 19,3 zamračeno, déšť
19.7. 18,3 26,1 jasno, bouřka
20.7. 18,9 18,5 zamračeno déšť
21.7. 17,3 17,5 zamračeno, silný déšť
22.7. 13,2 14,8 zamračeno, silný déšť
23.7. 15,3 21,7 polojasno
24.7. 13,1 19,2 zamračeno
25.7. 13,7 17,8 déšť
26.7. 15,2 18,5 zamračeno, déšť
27.7. 16,9 18,5 polojasno, déšť
28.7. 15,5 23,8 polojasno, déšť
29.7. 16,1 23,4 polojasno, déšť
30.7. 14,9 18,5 zamračeno
31.7. 14,8 16,4 zamračeno, déšť

Průměrná teplota v měsíci červenci byla v 7.00 hod. 16,4 °C, ve 14.00 hod. 20,7 °C.

1.8. 15,5 15,5 zamračeno, déšť
2.8. 16,5 23,0 polojasno
3.8. 16,5 24,5 jasno
4.8. 14,5 24,9 jasno
5.8. 16,8 26,4 polojasno
6.8. 20,2 26,0 polojasno
7.8. 21,1 28,8 zamračeno, déšť
8.8. 17,6 18,9 zamračeno, déšť
9.8. 15,6 19,6 zamračeno, vítr
10.8. 14,7 17,4 polojasno, déšť
11.8. 10,0 18,0 polojasno
12.8. 11,1 19,1 polojasno
13.8. 13,3 24,5 jasno
14.8. 18,1 25,6 jasno
15.8. 18,1 25,2 polojasno, bouřka
16.8. 16,8 21,0 polojasno, déšť
17.8. 14,7 24,8 jasno
18.8. 16,2 27,0 jasno
19.8. 18,9 24,6 zamračeno, déšť
20.8. 16,2 21,6 polojasno, déšť
21.8. 14,5 24,1 jasno
22.8. 19,2 29,3 jasno, bouřka
23.8. 18,2 27,5 jasno
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24.8. 19,7 28,2 jasno
25.8. 21,4 28,7 jasno
26.8. 19,8 32,5 jasno, tropický den
27.8. 23,8 30,8 jasno, tropický den, déšť
28.8. 13,3 20,8 polojasno
29.8. 13,6 23,2 jasno
30.8. 14,6 19,1 polojasno
31.8. 10,0 19,5 polojasno

Průměrná teplota v měsíci srpnu byla v 7.00 hod. 16,5 °C, ve 14.00 hod. 23,9 °C.

1.9. 8,3 22,3 jasno
2.9. 12,0 22,1 polojasno
3.9. 11,5 23,8 jasno
4.9. 13,7 26,8 jasno
5.9. 22,0 29,1 polojasno, bouřka
6.9. 14,3 20,9 polojasno
7.9. 12,4 19,3 polojasno, déšť
8.9. 13,8 14,3 zamračeno, déšť
9.9. 10,5 16,7 polojasno
10.9. 15,3 20,8 polojasno
11.9. 14,8 25,7 jasno
12.9. 17,3 23,1 polojasno
13.9. 12,8 25,0 polojasno
14.9. 17,3 15,6 zamračeno, déšť
15.9. 11,5 18,5 jasno
16.9. 8,3 18,7 jasno
17.9. 9,2 21,6 jasno, vítr
18.9. 15,7 25,3 jasno
19.9. 12,4 13,5 zamračeno, déšť
20.9. 12,9 13,4 zamračeno, déšť
21.9. 13,3 19,1 polojasno
22.9. 12,4 19,0 mlha, polojasno
23.9. 12,8 18,7 jasno, vítr
24.9. 7,6 19,8 jasno
25.9. 7,8 20,6 jasno
26.9. 8,8 21,7 jasno
27.9. 9,7 22,1 mlha, jasno
28.9. 14,7 18,1 mlha, jasno
29.9. 8,3 19,6 jasno
30.9. 9,5 19,6 jasno

Průměrná teplota v měsíci září byla v 7.00 hod. 12,1 °C, ve 14.00 hod. 20,5 °C.
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1.10. 8,9 21,4 mlha, polojasno
2.10. 7,9 18,2 mlh, polojasno
3.10. 8,8 21,3 polojasno
4.10. 13,3 21,4 zamračeno
5.10. 10,9 20,2 polojasno, vítr
6.10. 15,1 20,5 polojasno, vítr
7.10. 11,0 10,8 zamračeno, déšť
8.10. 6,6 9,8 zamračeno, sníh s deštěm
9.10. 5,8 9,9 polojasno, déšť
10.10. 7,1 11,8 polojasno, vítr, déšť
11.10. 13,6 16,4 zamračeno, vítr
12.10. 9,9 11,9 polojasno, déšť
13.10. 5,4 10,7 polojasno, vítr, déšť
14.10. 4,3 8,6 polojasno
15.10. 5,6 8,4 polojasno, déšť
16.10. -0,5 8,4 polojasno
17.10. -1,5 11,1 polojasno
18.10. -1,1 11,5 polojasno, silný vítr
19.10. 2,9 14,3 slunečno
20.10. 6,2 10,0 mlha, polojasno, déšť
21.10. 0,5 8,1 polojasno
22.10. -0,5 8,8 polojasno, vítr, smog
23.10. 2,4 7,4 mlha, slunečno
24.10. 6,7 9,3 zamračeno
25.10. 3,8 10,0 zamračeno, déšť
26.10. 9,8 14,5 zamračeno, déšť
27.10. 5,9 15,5 slunečno
28.10. 4,4 15,0 jasno
29.10. 7,5 11,5 zamračeno
30.10. 7,0 11,4 polojasno
31.10. 5,0 13,1 mlha, polojasno

Průměrná teplota v měsíci říjnu byla v 7.00 hod. 6,2 °C, ve 14.00 hod. 12,7 °C.

1.11. 2,2 13,0 mlha, polojasno, smog
2.11. 1,3 12,8 jasno
3.11. -0,2 14,2 jasno
4.11. 3,7 14,7 zamračeno, vítr
5.11. 2,5 16,0 jasno
6.11. 4,1 17,0 jasno
7.11. 0,7 13,4 jasno
8.11. 1,7 15,2 jasno
9.11. 0,5 13,0 mlha, jasno
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10.11. 4,1 5,8 zamračeno, vítr
11.11. -0,6 4,5 jasno, vítr
12.11. -3,7 6,2 jasno
13.11. -4,6 3,3 jasno
14.11. -3,7 7,9 mlha, zamračeno
15.11. -1,5 0,2 mlha, zamračeno, smog
16.11. 0,1 3,4 zamračeno, vítr
17.11. -1,4 5,6 mlha, jasno
18.11. 1,2 4,0 polojasno
19.11. 1,8 5,0 zamračeno
20.11. -2,7 4,3 zamračeno
21.11. 1,4 2,7 zamračeno, sněhový poprašek
22.11. 0,5 2,5 zamračeno, smog
23.11. 1,3 1,9 zamračeno
24.11. 0,5 2,3 zamračeno, vítr
25.11. 0,2 2,7 zamračeno
26.11. 0,5 4,3 jasno
27.11. 3,0 8,8 jasno, vítr
28.11. 4,3 7,9 jasno
29.11. -4,4 6,2 jasno
30.11. 0,2 3,1 polojasno, vítr

Průměrná teplota v měsíci listopadu byla v 7.00 hod. 0,4 °C, ve 14.00 hod. 7,4 °C.

1.12. 1,0 3,3 mlha, zamračeno
2.12. 2,8 5,3 polojasno
3.12. 1,2 5,8 zamračeno, déšť
4.12. 6,8 9,9 zamračeno, déšť, vítr
5.12. 10,2 8,7 polojasno, silný vítr
6.12. 3,3 6,1 zamračeno, vítr
7.12. 1,4 4,6 polojasno, silný vítr
8.12. 3,2 5,1 zamračeno, vítr
9.12. 5,5 7,3 zamračeno, vichřice
10.12. 1,3 4,8 polojasno, vítr
11.12. -3,2 4,1 jasno, vítr
12.12. -0,3 6,0 zamračeno
13.12. 2,2 6,7 mlha, jasno
14.12. 4,5 8,7 polojasno
15.12. 3,5 8,3 polojasno
16.12. -0,6 7,4 jasno, vichřice, déšť
17.12. 4,5 5,3 polojasno, vítr, sníh s deštěm
18.12. 2,3 3,9 jasno, silný vítr
19.12. -2,5 2,7 jasno
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20.12. -7,3 -0,3 jasno
21.12. -2,7 0,6 zamračeno, sníh
22.12. 0,5 2,5 zamračeno
23.12. -8,5 2,5 polojasno
24.12. 2,3 5,3 zamračeno
25.12. 3,2 4,7 polojasno
26.12. 5,1 6,3 zamračeno
27.12. 6,7 7,2 zamračeno
28.12. 5,1 7,2 zamračeno
29.12. 3,2 5,0 zamračeno, silný vítr
30.12. 3,2 3,7 zamračeno, sníh
31.12. 1,8 3,8 polojasno, sníh

Průměrná teplota v měsíci prosinci byla v 7.00 hod. 1,9 °C, ve 14.00 hod. 5,2 °C.

XX. Chronologicky seřazené události

Leden
– Všechny televizní stanice přenášely novoroční projev prezidenta České 

republiky Václava Klause (1. 1.)
– Zvýšení starobní penze v průměru o 371 korun (od 1. 1.)
– Nový daňový řád (1. 1.)
– Přibyla povinnost nechat si jednou za rok vystavit zprávu o výsledku 

kontroly nebo čištění komína (od 1. 1.)
– Přestaly platit řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 

2000 (1. 1.)
– Nová obecně závazná vyhláška – OZV – o místním poplatku za provo-

zovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení (6. 1.)
– OZV o místním poplatku ze psů a místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (7. 1.)

– Den otevřených dveří připravila základní škola pro rodiče a ostatní ve-
řejnost (7. 1.)

– Opakované volby ve 23 volebních okrscích města Český Těšín (8. 1.)
– Prezident Václav Klaus se na Pražském hradě setkal s Radou katedrály 

svatého Víta. – všech sedm držitelů klíčů ke korunovačním klenotům 
poté památku společně navštívilo (11. 1.)

– Karneval polské mateřské školy v Dělnickém domě v Albrechticích (15. 1.)
– PMŠ – návštěva zimního stadionu v Havířově (20. 1.)
– V obřadní síni v „červené škole“ oslavili manželé Anna a Vítězslav Hu-

sákovi diamantovou svatbu (22. 1.)
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– Na moskevském letišti Domodědovo odpálil sebevražedný atentátník 
bombu (24. 1.)

– První zasedáno organizačního výboru pro oslavy 100. výročí založení 
Dolu František (26. 1.)

– Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2011/2012 (27. a 28. 1.)
– Vyhlášení regulace pro podniky vypouštějící znečisťující látky na Ostrav-

sku a Karvinsku. V Ostravě přepravovala MHD cestující zdarma – prv-
ní v roce 2011 (28. 1.)

Únor
– Zápis do 1. třídy polské základní školy a mateřské školy (1. 2.)
– Havířský bál KHD (3. 2.)
– Den babičky a dědečka PZŠ (11. 2.)
– Na dvoudenní státní návštěvu České republiky přicestoval prezident 

Polské republiky Bronisław Komorowski (21. 2.)

Březen
– Sta let se dožil bývalý občan naší obce pan Albin Hrabiec (1. 3.)
– Vyhlášení nejlepších sportovců Moravskoslezského kraje za rok 

2010 – plavec Ondřej Broda, občan naší obce (1. 3.)
–100. let organizovaného sportu v obci (5. 3.)
– PMŠ – děti oslavily Mezinárodní den žen (8. 3.)
– Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou v obecní knihovně (10. 3.)
– Výroční členská schůze KHD (10. 3.)
– Japonsko zasáhlo zemětřesení (11. 3.)
– Sčítání lidu, domů a bytů (26. 3.)
– Do úpadku poslal Sazku Městský soud v Praze kvůli problémům se splá-

cením výstavby O2 areny (29. 3.)

Duben
– Noc s Andersenem v obecní knihovně (1. 4.)
– Anna Szarzecová, obyvatelka DPS oslavila 85. narozeniny (3. 4.)
– Humanitární sbírka (4. 4.–6. 4)
– PMŠ – setkání s vozem a obsluhou záchranné služby (20. 4.)
– Otevření restaurace Dělnický dům po rekonstrukci (26. 4.)
– Vítání občánků (30. 4.)

Květen
– Terorista Usáma bin Ládin byl zabit (2. 5.)
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– Kladení věnců (3. 5.)
– Otevření Domu PZKO po rekonstrukci (6. 5.)
– Hornosušská pouť (8. 5.)
– Začátek dopravních problémů v obci kvůli opravě mostu přes Olši v Kar-

viné (8. 5.)
– Svátek matek KHD (12. 5.)
– Majáles – ZŠ a rodiče (14. 5.)
– Valné shromáždění PZKO – nový předseda PZKO (15. 5.)

Červen
– Radovánky ZŠ (4. 6.)
– Plavec ondřej Broda v čele světových tabulek (4. 6.)
– Konference na téma „Brownfield v Moravskoslezském kraji“ (9. 6.)
– Pasování na školáka MŠ (9. 6.)
– Smažení vaječiny KHD (9. 6.)
– Den otevřených dveří SDH (10. 6.)
– Námětové cvičení SDH (10. 6.)
– Festyn PZŠ (11. 6.)
– Úspěch Vzpěračské školy Oty Zaremby (11. 6.)
– Tenisový turnaj (11.–12. 6.)
– Marie Glázrová – naše slavná rodačka by se dožila 100 let (12. 6.)
– Na zasedání Svazu měst a obcí ČR byl do Rady měst a obcí zvolen Ing. Jan 

Lipner, starosta naší obce (13. 6.)
– Stávka dopravců (13. 6.)
– PMŠ– zájezd na Hukvaldy (14. 6.)
– Závod horských kol v PZF O pohár starosty (18. 6.)
– Petra Kvitová vyhrála tenisový turnaj ve Wimbledonu (20. 6.)
– PMŠ– ZOO Ostrava (22. 6.)
– Vítání léta – největší kulturní akce (25. 6.)
– Ondřej Broda – dvojnásobný mistr ČR (25. 6.–26. 6.)
– Florbalový kemp pro děti (25. 6.–2. 7.)
– Vyřazení „deváťáků“ ZŠ (27. 6.)
– Konec školního roku ZŠ (28. 6.)
– Ukončení školního roku PZŠ (30. 6.)
– SDH – Extrémní závod (30. 6.)

Červenec
– Letní slavnost KHD (14. 7.)
– Zahradní slavnost KKH (16. 7.)



319

– 100. let Dolu František (22. 7.)
– Při teroristické útoku v Norsku otřásla centrem norského Osla mohutná 

exploze (22. 7.)
– Těrlický okruh (27. 8.–28. 8.)

Srpen
– Výročí Životické tragédie (6. 8.)
– SDH–  Tradiční letní slavnost (13. 8.)
– V Rumburku, Varnsdorfu a Novém Boru se konaly demonstrace namí-

řené proti nepřizpůsobivým občanům (srpen–září)

Září
– ZŠ a PZŠ – začátek školního roku (1. 9.)
– Letadlo s hokejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl (Rusko) havarovalo 

u jaroslavlského letiště při startu – mezi obětmi byli i tři čeští reprezen-
tanti – Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček (7. 9.)

– KHD – Den horníků a jubilantů (8. 9.)
– KSČM – Den horníků (10. 9.)
– PZŠ – Ochaby (16. 9.)
– Řezbářský plenér (19. 9.–25. 9.)
– Fedrování s folklórem (24. 9.)
– KHD – Vinobraní (29. 9.)
– Aurélie Štefková a Marie Kožušníková – obě ženy oslavily 80. narozeni-

ny (30. 9.)

Říjen
– PZKO – Wykopki (9. 10.)
– Na zasedání ZO bylo schváleno podání žaloby Obcí Horní Suchá proti 

vydání rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci 
odvolání se proti vydání územního rozhodnutí o výstavbě spalovny od-
padu v lokalitě Barbora (20. 10.)

– KHD – Loučení s létem (20. 10.)
– 40. výročí založení pěveckého sboru „Šárka“ (21. 10.)
– Lampionový průvod (21. 10.)
– Den jubilantů (25. 10.)
– Petra Kvitová vyhrála na tenisový Turnaji mistryň, který se konal 

v Istanbulu (25.–30. 10.)
– Drogové doupě v Horní Suché (říjen)



320

Listopad
– Druhé vítání občánků (5. 11.)
– PZKO – Mała Czarna (12. 11.)
– PZŠ – Pamětní deska (19. 11.)
– Naši lékaři na Slovensku (24. 11.)
– PZKO – Turnaj ve stolním tenise (24. 11.)

Prosinec
– KHD – Svatá Barbora (1. 12.)
– 25 let spolupráce PZKO s Bielskiem-Biem (2. 12.)
– Do České republiky přiletěl prezident Ruské federace Dimitrij Medvěděv 

(7. a 8. 12.)
– Vánoční koncert (8. 12.)
– Zemřel Václav Havel (18. 12.)
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XXI. Informátor

Informátor č.1/2011 viz příloha č.1-11
Informátor č.2/2011 viz příloha č.4-11
Informátor č.3/2011 viz příloha č.5-11
Informátor č.4/2011 viz příloha č.6-11
Informátor č.5/2011 viz příloha č.7-11
Informátor č.6/2011 viz příloha č.8-11
Informátor č.7/2011 viz příloha č.21-11
Informátor č.8/2011 viz příloha č.32-11
Informátor č.9/2011 viz příloha č.33-11
Informátor č.10/2011 viz příloha č.34-11
Informátor č.11/2011 viz příloha č.56-11
Informátor č.12/2011 viz příloha č.57-11
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XXII. Použité zkratky
AN autobusové nádraží
a. s. akciová společnost
ASPV  asociace sportu pro všechny
CD  kompaktní disk
cm centimetr
č.  číslo
ČD  České dráhy
česká MŠ Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvko-

vá organizace
česká ZŠ Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvko-

vá organizace
ČEZ distributor elektrické energie
ČFbU Česká florbalová unie
č.j. číslo jednací
ČMS Českomoravský svaz
č.p. číslo popisné
ČR Česká republika
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
ČZS Český zahrádkářský svaz
DD Dělnický dům Horní Suchá
DF Důl František
DPFO daň z příjmu fyzických osob
DPH daň z přidané hodnoty
DPPO daň z příjmu právnických osob
DPS dům s pečovatelskou službou
EAO ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EFTA Evropské sdružení volného obchodu
E.ON distributor elektrické energie
ERÚ Energetický regulační úřad
EU Evropská unie
ev. Evidenční, evidence
Fa firma
FbK florbalový klub
FbK HS Florbalový klub Horní Suchá
fin. Finanční
HS Horní Suchá
KaSK  kulturní a sportovní komise
Kč koruna česká
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KD kulturní dům
KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie-Česká strana lidová
kg kilogram
KHD klub hornických důchodců
KIC krajské integrované centrum
KKCG nadnárodní finanční a investiční skupina
KKH Kroužek krojovaných horníků
km kilometr
KRR kontrolní a revizní rada
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
k.ú.  katastrální území
L-SEČ Letní středoevropský čas
MČR Mistrovství České republiky
MDŽ Mezinárodní den žen
ME Mistrovství Evropy
MHD městská hromadná doprava
m.j. mimo jiné
MK místní komunikace
MS Mistrovství světa
MSK Moravskoslezský kraj
MŠ mateřská škola-česká mateřská škola-oficielní název: Zá-

kladní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková 
organizace

MTZ materiálně technická základna
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NASA Úřad pro letectví a vesmír (USA)
náb.  náboženství
ND národní divadlo
NWR New World Resources – přední středoevropský producent 

černého uhlí a koksu – NWR těží prostřednictvím své dce-
řiné společnosti OKD koksovatelné a energetické uhlí

ODS Občanská demokratická strana
OK obecní knihovna
OKD Ostravsko-karvinské doly
OP okresní přebor
OPP obecně prospěšné práce
o.p.s. obecně prospěšná společnost
OPŽP Operační program životního prostředí
OS oblastní sdružení
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o.s. obchodní společnost
OSH Okresní sdružení hasičů
OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná
OÚ obecní úřad
org. organizace
o.z. oborový závod
OZV obecně závazná vyhláška
p. paní, pan
parc. Parcela
PaZS protialkoholní a záchytná stanice
PC osobní počítač
PČR Parlament České republiky
pol. politika, politiku, politická
polská škola Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyu-

čovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
PPF přední mezinárodní finanční a investičních skupina
PRE Pražská energetika a. s.
PS Poslanecká sněmovna
PZF Průmyslová zóna František
PZKO Polský kulturně-osvětový svaz – Polski Związek
 Kulturalno Oświatowy
PZŠ Základní škola s polským jazykem vyučovacím -oficielní 

název: Základní škola a mateřská škola s polským jazy-
kem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace

rejstř. rejstřík, rejstříkový
RO Rada Obce Horní Suchá
roz. rozená
samost. samostatný, samostatně
SEČ Středoevropský čas
SH slezská humanita o. s.
sk. s kostí
SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky
SNK Sdružení nezávislých kandidátů
s.p. státní podnik
spol. s r. o. společnost s ručením omezeným
SRPŠ sdružení rodičů a přátel školy
t tuna
TJ tělovýchovná jednota
TJ DF Tělovýchovná jednota Dolu František
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TOP 09 nová politická strana v PS PČR
ul. Ulice
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
vč. včetně
VH valná hromada
VHP výherní hrací přístroje
vn  vysoké napětí
VO KSČM  vesnická organizace Komunistické strany
 Československa
VPP veřejně prospěšné práce
VV výkonný výbor
zab. zabezpečení
zam. zaměstnání, zaměstnanec
zł. zlotý-polská měna
ZO  Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
ZOO zoologická zahrada
ZŠ základní škola – česká základní škola
 oficielní název: Základní škola a mateřská škola
 Horní Suchá, příspěvková organizace
ZUŠ základní umělecká škola
ŽP životní prostředí
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XXIV. Přílohy
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XXIII. Seznam příloh
1-11 Informátor č.1/2011
2-11 Článek „Sportovci roku v barvách NWR“ – Horník 10. 3. 2011
3-11 Článek „Pokuta pro Horní Suchou“ – Právo 14. 3. 2011
4-11 Informátor č.2/2011
5-11 Informátor č.3/2011 
6-11 Informátor č.4/2011
7-11 Informátor č.5/2011
8-11 Informátor č.6/2011
9-11 Článek „Dům PZKO přivítal opět návštěvníky“ – Havířovsko 

10. 5. 2011
10-11 Výsledková listina závodu horských kol
11-11 Článek „Vítání léta – hudba, soutěže a fůra dobré zábavy“ – Havířov-

sko 28. 6.2011
12-11 Článek „V Horní Suché se děsí ghetta“ – Havířovská deník 27.5.2011
13-11 Článek „Nejsme pro RPG ani Vzájemné soužití partnery“ – Havířov-

ské 31.5.2011
14-11 Článek"Brownfield mají perspektivu“ – Regionální podnikatelský 

zpravodaj č.6-2011
15-11 Článek „Plavec Broda v čele světových tabulek“ – Horník 9. 6.2011
16-11 Článek „Dom PZKO otwarty“ – Głos Ludu 10.5.2011
17-11 Článek „W Suchej Górnej optymistycznie“ – Głos Ludu 26. 5. 2011
18-11 Článek „Plavec Broda dvojnásobným mistrem ČR“ – Horník 30. 6. 2011
19-11 Článek „Ondřej Broda zaplatil rekord zraněním a získal stříbro“ – Ha-

vířovský deník 8. 8. 2011
20-11 Článek „Stříbro cennější než mistrovský titul“ – Horník 11. 8. 2011 
21-11 Informátor č.7/2011
22-11 Článek „Horníci vzpomínali na roky v dole“ – Havířovsko 25. 7. 2011
23-11 Článek „Hornosušská věž dala hasičům řádně zabrat“ – Havířovsko 

2. 8. 2011
24-11 Článek „Fedrování s folklórem v novém kabátě“ – Horník 15. 9. 2011
25-11 Článek „Ze šachty na festivalová pódia“ – Horník 15. 9. 2011
26-11 Článek „Motocyklové závody zastínila tragédie“ – Havířovsko 

30. 8. 20
27-11 Článek „Wyfedrowali jakościowy folklor“ – Głos Ludu 27. 9. 2011
28-11 Článek „V Horní Suché se bude v sobotu fedrovat s folklorem“ – De-

ník 22. 9. 2011
29-11 Článek „Folklorní soubory fedrovaly nad plán“ – Havířovsko 

27. 9. 2011
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30-11 Článek „Suszanie zachwycili publicznść w Mariańskich Łażni-
ach“ – Głos Ludu 29. 9. 2011

31-11 Článek „Wykopki nadal popularne“ – Głos Ludu 11. 10. 2011
32-11 Informátor č.8/2011
33-11 Informátor č.9/2011
34-11 Informátor č.10/2011 
35-11 Článek „Geny Ostravanů se obrnily proti smogu, tvrdí vědci“ – Praž-

ská Mladá fronta dnes 9. 11. 2011 a článek „Smog dusil Moravu 
a Slezsko“ – Hospodářské noviny 14. 11. 2011

36-11 Článek „Biolíh v průmyslové zóně asi bude“ – Havířovsko 19. 7. 2011
37-11 Článek „Broda vítěz na Slovensku“ – Havířovsko 13. 12. 2011
38-11 Článek „Trable s brýlemi a čepicí plavce Brodu nezaskočily“ – Hor-

ník 15. 12. 2011
39-11 Článek „Tři starty? Dvakrát získal Broda zlato, jednou stříbrnou me-

daili“ – Horník 25. 11. 2011
40-11 Článek „Plavec Ondřej Broda po zranění opět vítězí“ – Deník 

24. 11. 2011
41-11 Zpráva Obvodního oddělení Policie Horní Suchá
42-11 Článek „Kolik stojí pozitivní diskriminace“ – Hospodářské noviny 

11. 10. 2011
43-11 Článek „Horní Suchá řeší sociální a bezpečnostní situaci“ – Deník 

5. 11. 2011
44-11 Článek „Kriminalita v Horní Suché rapidně roste“ – Deník 26. 10. 2011
45-11 Článek „Obce nevyužívají 200 milionů EUR“ – Hospodářské noviny 

11. 10. 2011
46-11 Článek „Ať Ostragen svítí jako hvězda“ – MF Dnes 23. 11. 2011
47-11 Článek „Rodiny se učí žít, aby jim úřady nevzaly děti“ – Deník 

15. 9. 2011
48-11 Článek „Mała Czarna w wielkim stylu“ – Glos Łudu 19. 11. 2011
49-11 Článek „Tacy Jesteśmy 2011 Glos Łudu 20. 10. 2011 
50-11 Článek „Wychowankowie dla swojej szkoly“ – Glos Łudu 22. 11. 2011
51-11 Článek „Spalovna bude u soudu“ – Havířovský deník 1. 11. 2011
52-11 Článek „Výstavba spalovny míří k soudu“ – Havířovsko 1. 11. 2011
53-11 Článek „Z Karwiny do Karwiny już nie przez Stonawę“ – Glos Łudu 

8. 11. 2011
54-11 Článek „Dyskusja o Romach z przedstawicielami wojwództwa“ – Glos 

Łudu 25. 10. 2011
55-11 Článek „Na Ludwo i na górniczo“ – Górnik 13. 10. 2011
56-11 Informátor č.11/2011
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57-11 Informátor č.12/2011
58-11 Působení občanského sdružení Vzájemné soužití v Obci Horní Suchá
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Příloha č.1-11
Informátor č.1/2011
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Příloha č.2-11
Článek „Sportovci roku v barvách NWR“ – Horník 10. 3. 2011
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Příloha č.3-11
Článek „Pokuta pro Horní Suchou“ – Právo 14. 3. 2011



334

Příloha č.4-11
Informátor č.2/2011
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Příloha č.5-11
Informátor č.3/2011
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Příloha č.6-11
Informátor č.4/2011
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Příloha č.7-11
Informátor č.5/2011
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Příloha č.8-11
Informátor č.6/2011
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Příloha č.9-11
Článek „Dům PZKO přivítal opět návštěvníky“ – Havířovsko 10. 5. 2011
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Příloha č.10-11
Výsledková listina závodu horských kol

  Výsledková listina MTB závodu

     O pohár starosty Horní Suché           18. 6. 2011

Hlavní kategorie: muži elite

1. Sedláček Marek SK Jiří team Ostrava 1:01:29
2. Dziarski Marcin Rybnik 1:01:33
3. Klos Viktor SK Jiří team Ostrava 1:01:33
4. Garnowski Maciej OSR Author 1:01:43
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5. Kubica Roman SK Jiří team Ostrava 1:04:37
6. Kalita Tomáš Yogi Racing team Ostrava -1 okruh
7. Ondrašík Richard SK Maxbike Orlová -2 okruhy
8. Woronowski Pawel Lemonbike.eu No Tubes -3 okruhy
9. Beneš Jiří SK Jiří team Ostrava -3 okruhy

Kategorie : masters mladší

1. Pytel Jaromír Bag Bike Ostrava 33:32
2. Ručka Richard UCJH 33:32
3. Byrtus Ivo SK MADT Sport Klapka Karviná 33:34
4. Kovařík Ivo SK Jiří team Ostrava 34:29
5. Kudlek Zbigniew Rybnik 34:43
6. Kubala Janusz SK MADT Sport Klapka Karviná 34:44
7. Hartig David SK Šafrata Bohumín -1 okruh
8. Piotrowski Andrzej Gomola Trans Airco -1 okruh

Kategorie: masters starší

1. Sedláček Jiří SK Jiří team Ostrava 25:51
2. Baier Jan SK Šafrata Bohumín 26:59
3. Rechtenberg Karel Frýdlant -1 okruh

Kategorie: ženy elite

1. Maráčková Pavlína SK Jiří team Ostrava 27:54
2. Rensz Malgorzata C67 Racing Team 28:15
3. Bartošová Denisa SK Maxbike Orlová 29:49
4. Lagová Alena SK Šafrata Bohumín -1 okruh
5. Wdowková Eva Horní Suchá -4 okruhy

Kategorie: junioři

1. Stolařík Tomáš SK Jiří team Ostrava 1:04:37
2. Wawrzynczyk Pawel SIS team -1 okruh
3. Wolf Stanislav SK Jiří team Ostrava -3 okruhy

Kategorie: kadeti

1. Šebesta Petr Bike 2000 29:23
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Kategorie: kadetky

1. Gorčicová Hana SK Jiří team Ostrava 22:44
2. Wdowková Karolína Horní Suchá 24:11
3. Krestová Adéla SK Šafrata Bohumín -1 okruh

Kategorie: starší žáci

1. Suchánek David Horní Suchá 24:08

Kategorie: starší žákyně

1. Pilchovská Aneta SK Šafrata Bohumín 24:40

Kategorie: mladší žáci

1. Hašek Daniel Bag Bike Ostrava 21:21
2. Bonawentura Lach Rawa Wižna 23:01
3. Voznička Vojtěch SK Jiří team Ostrava 23:42
4. Říman Jakub SK Jiří team Ostrava 25:52
5. Sitko Adrian PL Laka -1 okruh

Kategorie: mladší žákyně

1. Krupová Lucie Bike Pro Racing 24:26
2. Pytlová Markéta Bag Bike Ostrava 25:14

Kategorie: předžáci

1. Hašek Max Bag Bike Ostrava
2. Huráč Vojtěch CK FESO Petřvald
3. Jančík Martin SK Jiří team Ostrava
4. Parko Jakub PL Pszczyna
5. Pomyklo Daniel Bag Bike Ostrava
6. Vall Jan Ostrava
7. Handlíř Marek Ostrava
8. Hlawiczka David skvelakola.cz
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Kategorie: předžákyně

1. Dušková Tereza SK Šafrata Bohumín
2. Pytlová Eva Bag Bike Ostrava
3. Pala Zuzana PL Laka
4. Gibas Dominika PL Laka

    

                                                                      Sepsal hlavní rozhodčí : Rostislav Šafrata
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Příloha č.11-11
Článek „Vítání léta-hudba, soutěže a fůra dobré zábavy“ – Havířovsko 
28. 6. 2011
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Příloha č.12-11
Článek „V Horní Suché se děsí ghetta“ – Havířovská deník 27. 5. 2011
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Příloha č.13-11
Článek „Nejsme pro RPG ani Vzájemné soužití partnery“ – Havířovské 
31. 5. 2011
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Příloha č.14-11
Článek „Brownfield mají perspektivu“ – Regionální podnikatelský zpravo-
daj č.6-2011
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Příloha č.15-11
Článek „Plavec Broda v čele světových tabulek“ – Horník 9. 6. 2011
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Příloha č.16-11
Článek „Dom PZKO otwarty“ – Głos Ludu 10. 5. 2011
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Příloha č.17-11
Článek „W Suchej Górnej optymistycznie Głos Ludu 26. 5. 2011
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Příloha č.18-11
Článek „Plavec Broda dvojnásobným mistrem ČR“ – Horník 30. 6. 2011
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Příloha č.19-11
Článek „Ondřej Broda zaplatil rekord zraněním a získal stříbro“ – Haví-
řovský deník 8. 8. 2011
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Příloha č.20-11
Článek „Stříbro cennější než mistrovský titul“ – Horník 11. 8. 2011
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Příloha č.21-11
Informátor č.7/2011
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Příloha č.22-11
Článek „Horníci vzpomínali na roky v dole“ – Havířovsko 25. 7. 2011
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Příloha č.23-11
Článek „Hornosušská věž dala hasičům řádně zabrat Havířovsko 2. 8. 2011
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Příloha č.24-11
Článek „Fedrování s folklórem v novém kabátě“ – Horník 15. 9. 2011
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Příloha č.25-11
Článek „Ze šachty na festivalová pódia“ – Horník 15. 9. 2011
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Příloha č.26-11
Článek „Motocyklové závody zastínila tragédie“ – Havířovsko 30. 8. 20
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Příloha č.27-11
Článek „Wyfedrowali jakościowy folklor“ – Głos Ludu 27. 9. 2011
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Příloha č.28-11
Článek „V Horní Suché se bude v sobotu fedrovat s folklorem“ – Deník 
22. 9. 2011
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Příloha č.29-11
Článek „Folklorní soubory fedrovaly nad plán“ – Havířovsko 27. 11. 2011
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Příloha č.30-11
Článek „Suszanie zachwycili publiczność w Mariańskich Łażniach“ – Głos 
Ludu 29. 9. 2011
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Příloha č.31-11
Článek „Wykopki nadal popularne“ – Głos Ludu 11. 10. 2011
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Příloha č.32-11
Informátor č.8/2011
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Příloha č.33-11
Informátor č.9/2011
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Příloha č.34-11
Informátor č.10/2011
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Příloha č.35-11
Článek „Geny Ostravanů se obrnily proti smogu, tvrdí vědci“ – Praž-
ská Mladá fronta dnes 9. 11. 2011 a článek „Smog dusil Moravu a Slez-
sko“ – Hospodářské noviny 14. 11. 2011

Příloha č.35-11

Článek"Geny  Ostravanů  se  obrnily  proti  smogu,  tvrdí  vědci"-
Pražská  Mladá  fronta  dnes  9.11.2011  a  článek"Smog  dusil
Moravu a Slezsko"-Hospodářské noviny 14.11.2011
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Příloha č.36-11
Článek „Biolíh v průmyslové zóně asi bude“ – Havířovsko 19. 7. 2011
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Příloha č.37-11
Článek „Broda vítěz na Slovensku“ – Havířovsko 13. 12. 2011
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Příloha č.38-11
Článek „Trable s brýlemi a čepicí plavce Brodu nezaskočily“ – Horník 
15. 12. 2011
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Příloha č.39-11
Článek „Tři starty? Dvakrát získal Broda zlato, jednou stříbrnou medai-
li!“ – Horník 25. 11. 2011
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Příloha č.40-11
Článek „Plavec Ondřej Broda po zranění opět vítězí“ – Deník 24. 11. 2011
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Příloha č.41-11
Zpráva Obvodního oddělení Policie Horní Suchá

Příloha č.41-11

Zpráva Obvodního oddělení Policie Horní Suchá
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Příloha č.42-11
Článek „Kolik stojí pozitivní diskriminac“ – Hospodářské noviny 
11. 10. 2011
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Příloha č.43-11
Článek „Horní Suchá řeší sociální a bezpečnostní situaci“ – Deník 
5. 11. 2011

Horní Suchá řeší sociální a bezpečnostní situaci
Horní Suchá /ROZHOVOR/ – V Horní Suché se uskutečnila pracovní 

schůzka zástupců vedení obce s pracovníky sociálního odboru havířovské-
ho magistrátu, policistů a zástupců Výboru pro národnostní menšiny. 

Starosta Horní Suché Jan Lipner.
Autor: Libor Pristáš

V obci stoupla po sestěhování Romů z celého kraje o celých osmatřicet 
procent kriminalita, takže není divu, že Sušané chtějí větší bezpečí. Kvůli 
tomu schůzku starosta Horní Suché Jan Lipner svolal, ale po jejím skončení 
nebyl přesvědčen, že několikahodinové sezení bylo tím, co Sušané očekávali.

Splnila schůzka vaše očekávání?
Moc ne. Všichni se sice vypovídali a přiblížili své problémy, ale konkrét-

ní řešení a východisko jsme nenašli. Ale na druhou stranu je tu šance, že 
díky tomu aspoň něco pohne. Romský problém je tu řadu let, ale nikdo ho 
vůbec neřešil, takže určitě nejde vše vyřešit mávnutím kouzelného proutku. 
Jak správně říkal pan Čunek ze Vsetína, s romským problémem jsme se na-
rodili a také s ním umřeme.

Co vás nejvíc trápí?
Nejvíc asi migrující lidé. Bývají to i celé rodiny. Když nevíte, kdo v obci 

je, tak ho nemůžete ani pořádně kontrolovat. Trestnou činnost v obci totiž 
páchají mnohdy ti, kteří přijedou na návštěvu, něco ukradnou a jedou dál. 
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Stejně to vnímají i policisté, kteří by také rádi věděli, kde se řada lidí nachá-
zí. Každopádně by se měla zlepšit administrativa týkající se evidence trva-
lých pobytů. K nám se například do Důlní ulice přistěhovalo několik desítek 
Romů z celého kraje. No a někteří se dodnes vůbec nepřihlásili. My musíme 
zajistit například odvoz odpadů a další služby, ale peníze z daní za ně berou 
jiná města. Mnohdy je to dané tím, že ti lidé nemají vůbec ponětí o tom, co 
mají udělat. Při jedné kontrole jsme o tom s těmi lidmi mluvili a jeden muž 
vytáhl tisíc korun, dával mi je a říkal, ať si to vezmu, ať ty odpadky odváží-
me. Musel jsem mu vysvětlit, že takhle to nejde. On o úředním styku neměl 
vůbec žádné potuchy a ani ho nechtěl absolvovat. I když musím uznat, že se 
situace trochu zlepšila, když se pár lidí přihlásilo a někteří se dokonce při-
hlásili k práci ve veřejné službě.

V tomto roce se změnily podmínky pro udělování sociálních dávek. 
Chodí romské děti víc do školy?

Podle statistik ano. Hlavně se změnila jedna věc. Ještě loni měly některé 
děti i více než tisíc neomluvených hodin za školní rok. Nyní už chodí rodiče 
děti omlouvat, jinak by totiž dávky nedostali. Paní ředitelka ale také uzna-
la, že děti chodí víc, i když je jejich absence vyšší, než u ostatních. Když je 
dítě nemocné, tak je nejdříve čtyři dny doma, pak jde teprve k doktorovi, 
pár dní si poleží, a když se má vrátit, tak se musí nejdříve odvšivit. I to je 
realita dnešní doby. Největší problémy jsou v tomto ohledu zase s migrující-
mi rodinami. Ty neposílají děti pravidelně do školy, pak se dvakrát třikrát 
přestěhují, takže nám byl uveden šokující příklad. Některé děti neumějí číst 
a psát ještě ve třetí třídě. A to jednoznačně chyba rodičů.

V Důlní ulici byly obydlené dva polorozpadlé domy Romy z celého 
kraje, a to díky projektu pana Kumara. Ten nyní požaduje další peníze 
od kraje. Podpoříte ho, když je zřejmé, že v tomto případě nefunguje nic 
podle toho, co slíbil?

Od počátku jsme poukazovali na to, že zde musí být terénní pracovník. 
Věděli jsme, že nejde jen sestěhovat Romy, dát jim třeba materiál na opravu 
domu a doufat, že když si sami něco opraví, tak si toho budou vážit. Nyní 
si to konečně uvědomil i pan Kumar a právě na terénní pracovníky chce 
získat finance. I když nás prozatím zklamal, tak jeho projekt podpoříme, 
protože víme, že toto je dobrý krok a je lepší aspoň něco, nežli nic.

Co říkáte tomu, že policie v rámci úspor zavírá v noci místní služebnu?
Samozřejmě s tím vnitřně nesouhlasím. Když navíc vidím, že zde ta-

bulkově chybí policisté, nebo co se děje v blízkosti služebny, tak policistům 
hodně fandím, aby se měli pokaždé kam vrátit. Když se tato zpráva rozšíří, 
tak bych se asi moc nedivil, kdyby i tuto služebnu někdo vykradl.



378

Příloha č.44-11
Článek „Kriminalita v Horní Suché rapidně roste“ – Deník 26. 10. 2011

Horní Suchá – Minimálně o osmatřicet procent stoupla v tomto roce 
kriminalita v obci Horní Suchá. Místní obyvatelé to přičítají hlavně tomu, 
že se do dvou domů v Důlní ulici sestěhovali nepřizpůsobiví občané z růz-
ných částí kraje.

Sušané diskutovali se zástupci policie, sociálního odboru havířovské-
ho magistrátu i Výboru národnostních menšin o tom, jak by se dala zajis-
tit větší bezpečnost v jejich obci.

Zástupci vedení obce uspořádali schůzku, na které navštívili i nechval-
ně známé domy v Důlní ulici a požádali o pomoc i Výbor národnostních 
menšin Moravskoslezského kraje.

Deník o projektu v Důlní ulici psal v článku: „Rodiny se učí žít, aby 
jim úřady nevzaly děti“.

„Myslíme si, že se výbor zabývá věcmi, které vlastně vůbec problémem 
nejsou. Záležitosti týkající se například dvojjazyčných nadpisů mi připa-
dají v kontextu s tím, co se tady děje, úplně směšné a zbytečné. Opravdový 
problém máme hlavně s Romy, a tím bychom se všichni měli prioritně 
zabývat. Žádáme tímto, aby nám jeho členové pomohli na půdě kraje,“ 
uvedl starosta Horní Suché Jan Lipner.

Zástupci výboru pro národnostní menšiny poukázali, že Romové nej-
sou menšinou, ale etnikem. Přesto problémy chápou a slíbili, že se pokusí 
na půdě krajského úřadu zapůsobit.

„V tomto případě se nejedná o národnostní, ale sociální problém. Na-
jít řešení přitom není vůbec jednoduché. Myslíme si, že obce mají možnost 
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například podpořit pouze smysluplné projekty, které mohou situaci po-
moci a nepodpořit už lidi, kteří v minulosti získali dotaci a poté projekt 
nerealizovali v té podobě, kterou slíbili,“ uvedl předseda výboru Lukáš 
Curylo.

„Nemám rád, když někdo mluví o sociálním problému, když všichni 
přesně víme, kde problémy vznikají. Jde přece jasně o romskou proble-
matiku. Dlouho se romské otázky neřešily a z tohoto podhoubí přitom vše 
roste. Máme tady nově Romy z celého kraje. Ti se nepřihlašují a v jejich 
evidenci je nehorázný binec. Většina je z velkých měst, která na problémo-
vé jedince berou peníze z daňových výnosů, a my se poté musíme na naše 
náklady o vše starat. Základní jsou pro nás informace, takže by se měl 
udělat pořádek, aby mohl být se všemi veden úřední styk,“ dodal Lipner.

Zástupce policie přiznal, že současná situace není dobrá. V Horní Su-
ché se například uzavírá v nočních hodinách služebna a hlídky tudy pou-
ze projíždějí, protože mají na starost rozsáhlý revír. „V potaz se musí vzít 
nejen to, že máme tabulkově dva lidi podstav, ale i to, že při vyšším počtu 
trestných činů roste i administrativní práce, kterou musíme zvládnout 
ve stávajícím počtu. Příslušníci policie kvůli papírování poté zákonitě trá-
ví v ulicích mnohem méně času,“ uvedl nadporučík Libor Kristián.

Místostarostovi Josefu Žerdíkovi se navíc uvedená čísla nezdála. Ještě 
v červnu jsme mluvili o nárůstu kriminality v obci o více než padesát pro-
cent a nyní o osmatřicet. To je na první pohled lepší, ale já nemám pocit, 
že by se situace od léta zlepšila. Statistika je jedna věc, ale já jsem přesvěd-
čený, že lidé jsou znechucení a mnoho událostí ani nenahlásí. „Opravdu 
nejsem přesvědčený, že naše schůzka měla hlubší smysl. Každý zde před-
nesl své názory, ale cestu ven zatím vidět není,“ dodal Lipner.
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Příloha č.45-11
Článek „Obce nevyužívají 200 milionů EUR“ – Hospodářské noviny 
11. 10. 2011
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Příloha č.46-11
Článek „Ať Ostragen svítí jako hvězda“ – MF Dnes 23. 11. 2011



382

Příloha č.47-11
Článek „Rodiny se učí žít, aby jim úřady nevzaly děti“ – Deník 15. 9. 2011

Horní Suchá – Několik rodin, vesměs romských, se učí žít v komunit-
ním programu tak, aby se vymanili z podmínek ghetta, mohli se přestěho-
vat do běžných bytů a vyvarovali se odebrání dětí do ústavu.

Dva zdevastované domy na Důlní ulici měly být původně zbourány. 
Kumar Vishwanathan však dokázal vedení RPG přesvědčit, aby mohl 
domy využít jako startovací byty pro lidi, kteří mají ještě šanci se vrátit 
do normálního života. Postupně obydlují většinu z 32 jednopokojových 
bytů. „Jsou tady různí lidé z celého Moravskoslezského kraje. Dosud byd-
leli v ubytovnách nebo azylových domech pro matky s dětmi, kde ale ženy 
nesměly mít partnery. Na ubytovnách zase rodiny platí šíleně vysoké ná-
jemné. Za osobu tam chtějí třeba dva a půl tisíce korun. Za početnou ro-
dinu to jsou potom velmi velké peníze, na které jim nestačí ani sociální 
dávky. U nás dostanou malý byt, a když se ukáže, že jsou schopni se o do-
mácnost starat a platit nájem, tak jim pomůžeme najít bydlení jinde,“ 
vysvětlil Deníku Vishwanathan, když přijel na pravidelnou kontrolu své 
další malé vesničky. Oba domy nabízejí dva rozdílné světy. Někteří ná-
jemníci mají své domácnosti jako ze škatulky, jiní žijí doslova primitiv-
ně. „Jsou tady tři rodiny, které dělají nepořádek, neuklízejí, rozbíjejí věci 
a rabují v opuštěných bytech. Nikdo s nimi nedokáže nic udělat. Oni jsou 
prostě zaostalí. My sami s nimi nevycházíme dobře a raději se jim vyhý-
báme,“ shodli se nájemníci. RPG na domech provedlo nejnutnější opravy, 
aby byly obyvatelné. Sdružení do bytů průběžně instaluje nové bojlery, 
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opravuje koupelny, toalety a pokládá linolea. Na chodbách jsou nové hyd-
ranty a hasicí přístroje. Na opravách se podílejí také nájemníci. „Musíme 
se snažit. Malujeme chodby, uklízíme v domě a chceme, aby to tady vypa-
dalo hezky. Pan Kumar tady jezdí a kontroluje. Jsme mu vděční za to, že 
tady můžeme bydlet. Je to první člověk, který pro nás udělal něco konkrét-
ního. Všichni ostatní nám jen slibovali. On přijel z Indie a pomohl nám,“ 
pěli chválu lidé. Kumar Vishwanathan si společně se sdružením Vzájemné 
soužití vybudoval určitou pozici, díky které se mu daří přesvědčit i jinak 
nepřesvědčitelné. „My bychom chtěli pomoci mnoha lidem, ale víme, že to 
nejde. Udělali jsme vesničku v ostravské Liščině, kde to dodnes skvěle fun-
guje. Teď se pokusíme udělat bydlení pro lidi v Horní Suché. Musíme ale 
konat postupně, abychom to zvládli. S pomocí Nadace OKD vybudujeme 
dětské prolézačky, dobrá spolupráce se vyvíjí i s radnicí, protože bezpro-
blémové soužití s místními lidmi je velmi důležité,“ dodal Vishwanathan 
s tím, že si postěžoval na finanční podmínky. „Původně jsme s RPG jed-
nali o symbolickém nájemném za jednu korunu. Z jednání nakonec sešlo 
a byla před nás postavena smlouva s nájmem 50 korun za metr čtvereční. 
Nemohli jsme ty lidi a děti nechat v zimě na ulici, a proto jsme na podmín-
ky RPG přistoupili,“ posteskl si. I přes veškerou snahu sdružení je zarážejí-
cí, v jakých podmínkách lidé v domech na Důlní ulici v Horní Suché bydlí. 

V bytech se topí v kamnech, teplá voda je z elektrických bojlerů. Za pe-
níze, které platí, by přitom jinde mohli bydlet v běžných městských bytech. 
Mnozí si to však po zkušenostech s předchozím bydlením v ubytovnách 
ani neuvědomují. Každá rodina platí měsíčně nájemné 60 korun za metr 
čtvereční, s tím, že malé byty 1+1 mají i se sklepem 48 metrů čtverečních. 
RPG putuje z každého metru 50 korun, desetikorunu si nechává sdružení, 
které je obratem vkládá do oprav a údržby domů. „Domy v Důlní ulici 
od nás převzalo k užívání sdružení, které v něm realizuje komunitní pro-
jekt pomoci rodinám, u kterých hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy. 
Bohužel, s některými nájemníky, kteří nerespektovali podmínky bydlení, 
už jsme se museli rozloučit a domy opustili. Smluvní vztah mezi naší spo-
lečností a sdružením komentovat nechceme, je však výsledkem vzájemné-
ho jednání a dohody,“ řekl mluvčí společnosti RPG Petr Handl.
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Příloha č.48-11
Článek „Mała Czarna w wielkim stylu“ – Glos Łudu 19. 11. 2011



385

Příloha č.49-11
Článek „Tacy Jesteśmy 2011“ – Glos Łudu 20. 10. 2011
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Příloha č.50-11
Článek „Wychowankowie dla swojej szkoly“ – Glos Łudu 22. 11. 2011
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Příloha č.51-11
Článek „Spalovna bude u soudu“ – Havířovský deník 1. 11. 2011
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Příloha č.52-11
Článek „Výstavba spalovny míří k soudu“ – Havířovsko 1. 11. 2011
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Příloha č.53-11
Článek „Z Karwiny do Karwiny już nie przez Stonawę“ – Glos Łudu 
8. 11. 2011
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Příloha č.54-11
Článek „Dyskusja o Romach z przedstawicielami wojwództwa“ – Glos Łudu 
25. 10. 2011
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Příloha č.55-11
Článek „Na Ludwo i na górniczo“ – Górnik 13. 10. 2011
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Příloha č.56-11
Informátor č.11/2011
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Příloha č.57-11
Informátor č.12/2011
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Příloha č.58-11

Působení občanského sdružení Vzájemné soužití v Obci Horní Suchá
V prosinci 2010 vstoupila naše organizace, občanské sdružení Vzá-

jemné soužití, do Horní Suché s projektem komunitního bydlení – od spo-
lečnosti RPG RE nám bylo pronajato 18 bytových jednotek na ulici Důlní 
890 a 891, kam se postupně stěhovali lidé, převážně rodiny s dětmi, které 
se ocitly na ulici (neměli kde bydlet), a tudíž hrozilo reálné nebezpečí ode-
brání dětí do dětských domovů. Do léta 2011 bylo všech 18 bytů obsazeno 
podnájemníky, kteří pocházeli z různých částí Moravskoslezského kra-
je. Vzhledem k tomu, že mnozí z podnájemníků neměli vlastní zkušenost 
s vlastním nájemním bydlením, byla potřebná doba vzájemného soužití 
a poznávání, budování sousedských vztahů i s ohledem na to, že cca 10 ro-
din zde bydlelo již delší dobu před naším vstupem do lokality. Od léta 2011 
jsme začali s lidmi pracovat na zvelebení jejich bydlení, na zlepšení kvality 
jejich života. Do února 2012 byly svépomocí místních obyvatel vyklize-
ny sklepní prostory z obou domů (před započetím úklidu byly sklepy až 
po strop plné odpadků, stavební sutě a elektrických kabelů). Zdejším oby-
vatelům (ne všichni jsou však zapojeni do komunitního bydlení) se věnují 
pracovníci sdružení, kteří zde minimálně 1× týdně dojíždějí a pomáhají 
lidem řešit jejich problémy. Postupně chceme s lidmi prostřednictvím své-
pomocných prací zvelebit společné prostory v domech a prostranství mezi 
domy. 

Vzhledem k tomu, že zde bydlí mnoho rodin s dětmi předškolního věku, 
rozhodli jsme se na základě zájmů rodičů otevřít maminkovský a dětský 
klub (pracovně nazýváme „školička“). Školička byla otevřena 14. 12. 2011 
a v současné době jí navštěvuje cca 15 dětí ve věku 3–6 let. Školička je ote-
vřena každý pracovní den, pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 hod. Ve ško-
ličce jsou dva kmenoví zaměstnanci – tzv. zkušená babička a maminka 
z komunity, které se denně věnují dětem.

psycholog. Do školičky s dětmi také chodí jejich rodiče, kteří tak mají 
prostor si se svými dětmi podnětně hrát a učit se novým věcem. Rodiče 
jsou zapojováni do aktivit, které jsou ve školičce připravovány. Smyslem 
je rozvíjet u dětí jejich motorické schopnosti, vědomosti, dovednosti po-
třebné pro úspěšný vstup do první třídy základní školy a u rodičů rozvíjet 
jejich kompetence učit se se svými dětmi a vést je k pozitivnímu rodičov-
ství. Prostory, v nichž se školička nachází, jsou pronajaty od společnosti 
RPG Byty. Činnosti ve školičce jsou financovány prostřednictvím projektu 
„Jsem o krok dál – dialogem ke komunitnímu vzdělávání“ nadací OSF 
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Praha. Činnosti v rámci zkvalitnění života zdejší obyvatel jsou finančně 
podpořeny z Nadace OKD  – „Horní Suchá – tady chceme bydlet!“. Mnohé 
svépomocné práce jsou realizovány za spolupráce se společností RPG RE 
(např. dodání materiálu pro svépomocné opravy a úpravy společných pro-
storů, zajištění velkoobjemových kontejnerů na úklidy apod.).

V dalším období připravujeme otevření volnočasového klubu pro star-
ší děti a další činnosti pro zdejší obyvatele. V dubnu se v prostorách obec-
ního úřadu Horní Suchá uskuteční prostřednictvím nástěnek prezenta-
ce činností s dětmi, mládeží i dospělými v lokalitě Důlní s názvem Jsme 
z Důlní a bydlíme s Vámi (dosavadní pracovní název).


