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III. Co přinesl rok 2012
III.1. Obec Horní Suchá
III.1.1. Kalendář
I letos vydala obec a nechala dát všem občanům obce zdarma do schránek kalendář.
Kromě kalendářních údajů obsahoval předmluvu Ing. Jana Lipnera,
starosty obce, v níž stručně zhodnotil uplynulý rok 2011 a vyjmenoval
hlavní události, které obec a tím i občany obce, čekají, fotografie z obce,
kalendář svozu odpadů, důležitá telefonní čísla a pracovní doby a seznam
a termíny akcí v roce 2012.
III.1.2. Zemřel Rudolf Moldrzyk
Rudolf Moldrzyk, nejdéle sloužící člen zastupitelstva obce, rady obce,
místostarosta, dlouholetý člen a velitel sboru dobrovolných hasičů, do poslední chvíle starosta SDH Horní Suchá, Čestný náměstek starosty OSH
a Zasloužilý hasič zemřel 22. ledna.
O pohřeb se postarali, kromě rodiny, členové hasičského sboru. Pohřeb se konal 27. ledna za účasti rodiny, představitelů obce, představitelů
krajského a okresního záchranného sboru, členů SDH a mnoha desítek
dalších obyvatel naší obce.
Čest jeho památce.

Čestnou stráž u rakve s ostatky Rudolfa Modrzyka
držel i Ing. Jan Lipner, starosta obce
16

Rakev, za doprovodu hasičů, byla tažena hasičským vozem
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Rudolf Moldrzyk“.
Informace o pohřbu pana Rudolfa Moldrzyk viz Informátor č.1/12, příloha
č.4- 12.

III.1.3. Slavnostní otevření Dělnického domu
Přesto, že se v prostorách Dělnického domu již konalo mnoho akcí,
k slavnostnímu otevření za účasti představitelů obce a zástupců firem došlo14. února.

O historii přestavby Dělnického domu promluvil Ing. Jan Lipner,
starosta obce
17

Na fotografii zleva Josef Žerdík, místostarosta, Ing. Petr Chlebik, člen ZO
a Ladislav Čečotka, majitel stavební firmy
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Slavnostní otevření Dělnického domu“.

III.1.4. Zemřel Bronisław Poloczek
Ve věku 72 let zemřel 16. března hornosušský rodák, herec, člen činohry Národního divadla v Praze Bronisław Poloczek. Členem národního
divadla se stal v roce 1998. Vytvořil i mnoho filmových rolí. Např. hrál
ve filmu Černí baroni, v seriálech Život na zámku nebo Hospoda a Ulice.
Poslední filmovou roli ztvárnil v pohádce režiséra Václava Vorlíčka Saxana a Lexikon kouzel.
Pohřbu se zúčastnila delegace obce v čele s Ing. Janem Lipnerem, starostou obce.

Ing. Jan Lipner podepisuje kondolenční listinu
18

Fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Pohřeb Bronisława Poloczka
2012“.
Článek „Hornosušský rodák“ – Informátor č.3/2012 viz příloha č.6-12.
Článek „Wczoraj zmarł Bronisłav Poloczek“ – Głos Ludu 17. 3. 2012 viz příloha
č.9-12.

III.1.5. Zemřel Oskar Bębenek
V pátek 16. března zemřel dlouholetý člen oddílu kopané v Horní Suché – nejprve aktivní hráč a později funkcionář Oskar Bębenek. Byl mezi
těmi, kteří se zasloužili o zachování fotbalu v Horní Suché. Za to byl několikrát vyznamenán svazovými orgány. Mimo jiné také navázal v sedmdesátých létech minulého století družbu s obcí Lubomia v Polsku, která stále trvá.

Oskar Bębenek střílí, v pozadí L.Sadový. Horní Suchá – Bludovice 1955
Článek „Ve věku nedožitých osmdesáti let“ – Informátor č.3/2012 viz příloha
č.6-12.

III.1.6. Zemřel Zbyhněv Lukesz
Ve věku 48 let zemřel 18. března po dlouhé a těžké nemoci pan Zbyhněv Lukesz. Jako zaměstnanec obce pracoval jako zástupce správce v naší
sportovní hale.

Článek „Smutek ovládl halu“ – Informátor č.4/2012 viz příloha č.8-12.

III.1.7. Setkání starostů
19. dubna přijeli do naší obce starostové z obcí Moravskoslezského
kraje, aby se společně s hosty z zemí Evropské unie přesvědčili, jak bylo naloženo s finančními prostředky poskytnutými EU naší obci. Po prohlídce
19

Průmyslové zóny František se všichni shromáždili v sále Dělnického domu,
kde je přivítal Ing. Jan Lipner, starosta obce. Na akci hrála lidová hudba
z Českého Těšína.

Na zdar akce připíjí všem Ing. Jan Lipner, starosta obce – na fotografii
vpravo

Veškerá výzdoba sálu se nesla v duchu EU
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Starostové a EU 2012“.
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III.1.8. Zemřel Jindřich Bilan
Ve smuteční obřadní síni se sešlo 24. dubna mnoho bývalých zaměstnanců Dolu František a ostatních hostů, aby se naposled rozloučili s bývalým
dlouholetým ředitelem Dolu František Prof. Ing. Jindřichem Bilanem, Csc.

Ing. Jindřich Bilan s manželkou přicházejí na letní slavnost KHD v roce
2010

Článek „Za Ing. Jindřichem Bilanem“ – Zdař bůh 3. 5. 2012 viz příloha č.12-12.

III.1.9. Sportovní hala
V době od 18. června do 8. července byla naše sportovní hala mimo
provoz. Po sedmiletém provozu byla provedena kompletní renovace nátěru podlahy v ceně necelých 400 000 Kč.

Josef Žerdík, místostarosta – vlevo a Stanislav Faja, správce sportovní
haly diskutují nad kvalitou odvedené práce

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Sportovní hala 2012“.
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III.1.10. Projekt „Tady chceme bydlet“
29. června se konalo setkání u příležitosti 1. roku spolupráce na projektu „Horní Suchá – tady chceme bydlet“. V roli člena Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje i Obce Horní Suchá se zúčastnil setkání Henryk Malysz, člen Zastupitelstva MSK. Setkání
se dále zúčastnili JUDr. Evžen Kiedroň, předseda výboru pro národnostní
menšiny a Jan Charvát, člen ZO, pozdější předseda uvedeného výboru.
Projekt podpořila nadace OKD na zvelebení lokality na ulici Důlní v Horní
Suché. Setkání zorganizovalo občanské sdružení „Vzájemné soužití“.

Součástí setkání bylo i taneční vystoupení rómské dívčí skupiny
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „1. výročí projektu Tady
chceme bydlet“.

III.1.11. Rodinné centrum Budulínek
III.1.11.1. Zahájení činnosti
Centrum začalo v Horní Suché fungovat od 9.července a to formou celodenního i nárazového hlídání dětí od 2 do 7 let. Centrum bylo umístěno
v prostorách bývalé červené školy na ul.Sportovní.
Článek „Rodinné centrum Budulínek“ – Informátor č.5/2012 viz příloha č.17- 12.
Článek „Rodinné centrum Budulínek“ – Informátor č.7/2012 viz příloha č.19- 12.
Článek „Otevření nového zařízení pro děti“ – Informátor č.8/2012 viz příloha
č.21-12.
22

III. 1.11.2. Den otevřených dveří
Den otevřených dveří připravili zaměstnanci centra na 6. září. Zájemci si centrum prohlédli a byli informováni o možnostech umístění dětí,
činnosti a finančních podmínkách.

Část vybavení centra Budulínek

O možnostech umístění dítěte v centru se přišel informovat i Josef Žerdík,
místostarosta, se svojí vnučkou
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Rodinné centrum Budulínek – Den otevřených dveří 2012“.
Článek „Den otevřených dveří v Budulínku“ – Informátor č.9/2012 viz příloha
č.22-12.
Článek „Snížení cen v Budulínku“ – Informátor č.10/2012 viz příloha č.29-12.
23

III.1.12. Kouzelný den Harryho Pottera
Občanské sdružení Romodrom ve spolupráci s naší obcí připravilo
13. července v prostorách Amfiteátru od 12.00 hodin do 16.00 hodin akci
Kouzelný den Harryho Pottera.
Děti zde vyráběly pravý kouzelnický klobouk, létaly na koštěti, soutěžily v čarodějnicko-sportovních disciplínách.
Na akci se také podílela Policie ČR a vystoupily romské kapely.
Akci nepřálo počasí.
Poznámka: podobná akce proběhla i u ubytovny Průkopník u Dolu
Barbora.

Děti při plnění kouzelnicko-sportovních úkolů

Policie ČR vystoupila s ukázkou práce služebních psů
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Kouzelný den Harryho
Pottera 2012“.
24

Článek „Sociální práce může mít různé podoby“ – Informátor č.11/2012 viz
příloha č.31-12.
Článek „Pomocná ruka míří do Horní Suché“ – Právo 27. 4. 2012 viz příloha
č.40-12.

III.1.13. Řezbářský plenér
Pod patronací obce a KHD se v době od 16. července do 20. července
uskutečnil v prostoru Domečku 2. ročník řezbářského plenéru pod názvem „Vtiskni stromu duši“.
Aktivně se zúčastnili tito umělci – řezbáři: Marián Hutira z Oravy-Hruštína (Slovenská republika) – vytvořil sochu svaté Barbory, Igor Kučera z Vřesiny u Hlučína – vytvořil totem, Leszek Sikora z Horní Lomné – vytvořil sochu Horníka a Mgr. Čestmír Slíva z Havířova-Životic – vytvořil
sochu svaté Barbory.
Práce havířovského umělce byla umístěna u našeho obecního úřadu.
Ostatní zdobí areál Klubu hornických důchodců Dolu Františ. Jednu rozpracovanou sochu dokončil náš výtvarník Jaroslav Pawlas.
Celá akce se setkala s velkým zájmem obyvatel obce i okolí.
O spokojenost umělců i hostů se staraly ženy z KHD.
Akci svojí přítomností zaštítil Ing. Jan Lipner, starosta obce, Roman
Konopka, předseda KHD a Jarek Pawlas, který měl v Domečku výstavu
svých řezbářských prací.

Zleva – Mgr. Čestmír Slíva, Marián Hutira, Lecho Sikora a Igor Kučera
25

S umělci Ing. Jan Lipner, starosta obce-uprostřed-v pozadí
Roman Konopka, předseda KHD

Svatá Barbora – dílo Mgr. Čestmíra Slívy

Socha svaté Barbory byla umístěna na prostranství před červenou školu
26

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Řezbářský plenér 2012“.

III.1.14. Kolaudace bytového domu
Kolaudace bytového domu na ulici Stonavské s prohlídkou objektu
proběhla 10. října za účasti představitelů obce a zástupců firem.

Bytový dům na ulici Stonavské

Ing. Jan Lipner, starosta obce – vlevo, promlouvá k účastníkům
kolaudace
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Kolaudace bytového domu
na ulici Stonavské 2012“.
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III.1.15. Volby
III.1.15.1. Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů – u nás do Zastupitelstva kraje Moravskoslezského se konaly 12.–13. října.
Obec byla rozdělena do čtyř volebních okrsků, všechny volební místnosti byly v české základní škole.

Mezi prvními voliči byla i MUDr. Anna Býmová – vpravo
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Volby do zastupitelstev
krajů 2012“.
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Informátor č.10/2012 viz příloha
č.29- 12.

III.1.15.1.1. Výsledky voleb v okrese Karviná
Číslo

7
8
20
22
25
26
27
43

Kandidátní listina
Název

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Moravané
Nár.socialisté – levice 21. stol.
SUVERENITA – Blok JB pro MSK
NEZÁVISLÍ
Koalice KONS a SsČR
Komunistická str.Čech a Moravy
28

Platné hlasy
celkem
376
3 873
198
144
884
3 711
195
17 711

v%
0,56
5,84
0,29
0,21
1,33
5,60
0,29
26,74

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X

51
53
54
60
65
70
77
78
81
83
84
86
93

Strana zelených
DSSS – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Česká str.sociálně demokrat.
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Hn.na podporu dobrovol.hasičů
Protest-nevolím parlam.strany
Komunistická str.Českosloven.
Křesť.demokr.unie – Čs.str.lid.
TOP 09 a Starostové pro MSK
Česká pirátská strana

1 202
1 611
535
21 540
87
4 636
289
396
700
1 450
3 958
1 374
1 349

1,81
2,43
0,80
32,52
0,13
7,00
0,43
0,59
1,05
2,18
5,97
2,07
2,03

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Voleb se zúčastnilo celkem 21 politických stran a hnutí.
III.1.15.2. Senátní volby
Ve stejném termínu se konaly i volby do Senátu. Vzhledem k tomu, že
došlo k úpravě senátních obvodů, se v naší obci v tomto termínu do Senátu
PČR nevolilo.
III.1.16. Důstojné centrum obce
Bezmála dvacet let čekali naši obyvatelé na své centrum. Teprve až
letos dostala obec vánoční dárek v podobě zrekonstruovaných ulic Centrum a Sportovní, které tak společně s přilehlým parkem vytvořily vhodné
místo pro společenské i kulturní dění v obci.
Stavební úpravy za více než 40 milionů korun realizovala společnost
VOKD, a. s. a 4. prosince mohli slavnostně přestřihnout pásku ředitel společnosti Ing. Stanislav Smugala a starosta obce Ing. Jan Lipner. „Původní nápad vybudovat právě v této lokalitě centrum obce je opravdu starý
přibližně dvacet let. V době, kdy vznikl program obnovy venkova, jsme si
nechali zpracovat projekt, jenže poměrně dlouho jsme čekali na konkrétní
možnost využití dotací. Z vlastních prostředků jsme zrekonstruovali Dělnický dům a zhruba před šesti lety jsme požádali o dotace z Evropské unie
na úpravy přilehlých ulic,“ vysvětluje starosta obce. „Jsem rád, že se celá
akce, za níž patří obrovský díky také zhotoviteli stavby společnosti VOKD,
povedla. Ve srovnání s plynofikací či vybudováním kanalizace není možná
tak významná, ale podle vedení obce prostředí vychovává, takže jsme rádi,
že můžeme našim spoluobčanům nabídnout vhodné místo k odpočinku i setkání.“ Úpravy ulic Centrum a Sportovní zahájili stavaři VOKD v únoru
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2011. Kromě přeložek síťových kabelů, svodů pro dešťovou i splaškovou
vodu, nového veřejného osvětlení či lapačů ropných látek dostal celý prostor
zcela nový kabát v podobě povrchu vozovky z dlažby. „Vybudovali jsme
rovněž část nové cyklostezky, chodníky i most přes potok Sušanka. V průběhu realizace stavby jsme obdrželi požadavek na rekonstrukci památníku
obětem, který jsme kompletně přebudovali a vytvořili vlastně nový. Zřejmě
největším oříškem při stavbě bylo nestabilní podloží a nedostatečná stabilita okolních domů. Právě kvůli stávající zástavbě jsme podloží pod komunikacemi museli sanovat štěrkovým ložem, ovšem s omezením vibrací,“ řekl
k realizaci stavby vedoucí projektového týmu Ing. René Pfleger Slavnostní
otevření centra obce proběhlo 4. prosince za účasti mnoha hostů a členů zastupitelstva, mezi nimiž nechyběl Ing. Jan Lipner, starosta obce a Ing. Stanislav Smugala, ředitel divize VOKD, která stavbu zajišťovala.

Zprava Ing. Jan Lipner, starosta obce a Ing. Stanislav Smugala ředitel
divize VOKD
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Důstojné centrum obce
2012“.
Článek „Okolí hornosušské radnice v novém“ – Havířovsko 4. 12. 2012 viz příloha č.38-12.

III.1.17. Ocenění pro naši obec
Naší obci bylo uděleno 12. prosince ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“ v kategorii Město, obec a neziskový sektor.
Ocenění obci udělilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
a představitelům obce bylo předáno na předvánočním koncertu Region
pro sebe v Mamaiin Business and Conference Hotel Imperial Ostrava.
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Ocenění převzal Josef Žerdík, místostarosta – vpravo

Ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Ocenění pro obec 2012“.

III.1.18. Odbory našeho OÚ v roce 2012
Poznámka: Stavební odbor je zařazen v kapitole „stavebnictví“.
III.1.18.1. Podatelna

Poznámka: V závorce je uveden údaj za rok 2011.

Prostřednictvím pošty vypravila Obec Horní Suchá v roce 2012
4 059 kusů zásilek v celkové hodnotě 108 785 Kč (4 207 ks v ceně 118 885 Kč).
Svépomocí bylo doručeno 138 dopisů (639), do datových schránek bylo
odesláno 1 460 zpráv (1 660), obci bylo doručeno 950 datových zpráv (939).
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III.1.18.2. Veřejně prospěšné práce
III.1.18.2.1. VPP
Na VPP zaměstnávala obec v roce 2012 26 zaměstnanců – údržba
a úklid veřejných budov a komunikacÍ. Náklady – hrubá mzda, odvody
zaměstnavatele na zdravotní a sociální a zdravotní pojištění a náhrady
po dobu nemoci činily celkem 1 002 309 Kč. Příspěvek Úřadu práce činil
645 227 Kč, zbytek, tj. 338 329 Kč hradila obec ze svých rozpočtových prostředků.
III.1.18.2.2. Porovnání údajů od roku 2008
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Počet
zaměstnanců
29
25
35
31
26

Náklady obce
(Kč)
1 461 176
1 690 807
1 841 223
1 517 590
1 002 309

Náklady ÚP
(Kč)
1 041 348
1 324 215
1 432 542
1 102 659
645 227

Úhrada obce
(Kč)
419 828
366 592
408 681
414 931
338 329

III.1.18.2.3. Evidence obyvatel a demografické údaje
Viz kapitola Obyvatelstvo.

III.1.18.3. Odchyt toulavých zvířat
Obec měla uzavřenou smlouvu s firmou Mirpal – útulek v Dětmarovicích, firmou Technické služby Havířov – útulek v Havířově-Suché a firmou Tihelka – útulek v Karviné-Hranicích.
Náklady na odchyt a umístění toulavých zvířat – především psů – rok
od roku rostou – viz tabulka.
Rok
Částka v Kč
Počet psů

2012
480 000
45

2011
314 000
28

2010
263 000
20

III.1.18.4. Poplatky a sociální agenda

2009
155 000
10

2008
138 000
15

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny vybrané a dlužné částky místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a místního poplatku ze psů – porovnání let
2011/2012.
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2012
2011
2012
2011

Místní poplatek za odpad (v Kč)
předpis
vybráno
1 192 420,00
1 038 332,78
1 164 910,00
1 038 502,82
Místní poplatek ze psů (v Kč)
129 655,00
126 432,00
130 765,00
123 812,00

pohledávka
154 087,22
126 407,18
3 223,00
6 953,00

V sociální oblasti byla prováděna šetření na žádost soudu, probíhala spolupráce s Magistrátem města Havířova, odborem sociálních věcí
a Úřadem práce (žádosti o dávky státní sociální podpory). Přijímány byly
žádosti o umístění v Domě seniorů a Domě s pečovatelskou službou. V roce
2012 bylo přijato 15 nových žádostí, 3 žadatelé byt získali. K 31. 12. 2012
bylo evidováno 97 žadatelů.
Více – viz Informátor č.2/2013.

III.1.18.5. Nemovitý majetek Obce Horní Suchá
Hodnota majetku k 31. 12. 2011 byla 555,9 milionu Kč, k 31. 12. 2012 711,2
milionu Kč – hodnota majetku byla navýšena o 155,3 milionu Kč. Šlo zejména o následujícím pohyb majetku (v Kč).
rok
2011
2012

koupené
pozemky
213 825,00
177 031,00

darované
pozemky
395 505,00
17 134,00

celková
výměra
15 850m2
4 260,96m2

počet
majitelů
28
23

III.1.19. Zaměstnanci OÚ v roce 2012
Dorota Lukešová – sekretariát, podatelna
Věra Kývalová – odpadové hospodářství, bytové hospodářství, s i l n i č n í
hospodářství
Irena Korecká – matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy (jen vydávání potvrzení o OP), ověřování podpisů a fotokopií
RNDr. Romana Bandíková – rozpočet obce, personální agenda
Eva Pastvová – majetek obce, agenda dotací, finanční kontrola
Mgr. Petra Horáková – sociální agenda, poplatek za odpady a psy
Marie Dědková – stavební úřad – agenda pro občany
Martin Miczka – stavební úřad – agenda pro podniky a podnikatele
Mária Sládečková – investice
Ing. Jan Bárta – investice
Ing. Zuzana Hybšová – investice
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Bc. Iveta Martiníková – obecní byty a nebytové prostory, školství,
CzechPoint
Ivana Postlerová – účetnictví
Bc. Zdeněk Wróbel – přestupková agenda, kácení stromů, odchyt psů, zemědělství, pokladna, CzechPoint
Renáta Slonková – administrativní pracovník
III.2. Česká republika
III.2.1. Novoroční projev prezidenta republiky
1. ledna přednesl Václav Klaus, prezident republiky, svůj předposlední
novoroční projev. Projev přenášely všechny hlavní televizní a rozhlasové
stanice. Z projevu vyjímám: „Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak než připomenutím smutné události předvánočních
dnů, smrti Václava Havla, který se celým svým životem i svými 13 lety
ve funkci prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši
svobodu a demokracii… Dvanáctý rok 21. století patrně k nejlehčím patřit
nebude. Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je
politicky i ekonomicky v základních parametrech stabilní… Horší je, že
dále prohlubujeme nedobrou společenskou atmosféru… Nerealistická očekávání spojená se vstupem do Evropské unie a se slibovaným přínosem,
který měl tento vstup – jaksi sám o sobě – pro nás mít, se nenaplnila…
Před deseti lety činil státní dluh 345 miliard korun, dnes je to více než čtyřnásobek… Není fráze říci, že v naší zemi žije spousta pilných, pracovitých
a nadaných lidí. Jsou bezejmenní a širšímu okolí neznámí, protože média
o nich nepíší. Právě tito lidé jsou zárukou naší budoucnosti. Dejme jim
šanci a zkusme být jako oni. Jen tak bude – přes všechna rizika a možné
obtíže – rok 2012 pro každého z nás a pro celou naši Českou republiku
rokem dobrým a úspěšným…“
III.2.2. Zimní olympijské hry mládeže
13. ledna – 22. ledna se v rakouském Innsbrucku konaly za účasti našich mladých sportovců první Zimní olympijské hry mládeže 2012.
III.2.3. Přímá volba prezidenta
Poslanci přijali novelu Ústavy, která má umožnit přímou volbu prezidenta. Pro přijetí byla potřeba dvoutřetinová většina v obou komorách
parlamentu. Ve Sněmovně hlasovalo pro 159 poslanců, proti tři. Komunisté se zdrželi. Senát po pětihodinové ostré polemice plné sporů schválil
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8. února ústavní novelu zavádějící přímou volbu prezidenta. V Senátu
hlasovalo pro 49 senátorů z 71 přítomných. Kandidát bude potřebovat
50 000 podpisů občanů nebo dvaceti poslanců nebo deseti senátorů. Poznámka: Mandát současného prezidenta Václava Klause vyprší v roce
2013.
III.2.4. Minimální mzda, životní a existenční minimum
Výše minimální mzdy se ve srovnání s rokem 2011 od 1. ledna nezměnila a zůstala ve výši 8 000 Kč. Výši životního minima zvedla vláda ČR
na 3 410 Kč a výši existenčního minima na 2 200 Kč.
III.2.5. Jednotné výplatní místo
Od 1. ledna 2012 se sjednotil proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek se k tomuto datu
prováděla jediným orgánem, kterým byl Úřad práce ČR. Sjednocením
dávkových agend v rámci Sociální reformy I. Došlo ke zvýšení komfortu
klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok přinesl možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. Dostupnost služeb státu administrovaných MPSV se sjednocením výplaty dávek zvýšila. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť
úřadů práce a 26 detašovaných, resp. Výjezdních pracovišť ÚP bylo možno
po 1. 1. 2012 vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní
sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Úřady práce ČR do 31. 12. 2011 působily ve 423 pracovištích, ale 94
z nich zajišťovalo pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky
hmotné nouze) byly od 1. 1. 2012 vypláceny na 415 sídlech obecních úřadů.
III.2.6. Karta sociálních systémů
Kartu sociálních systémů bylo třeba chápat jako nástroj, kterým dochází k rozšíření nabídky dosud poskytovaných služeb a zvýšení uživatelského komfortu. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských
zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také
USA. Platební funkce Karty byla povinná pouze pro ty, u nichž bylo riziko
zneužívání dávek hmotné nouze. Pro ostatní příjemce podpory od státu
Karta plnila funkce identifikační a autorizační, funkce platební pro tyto
příjemce dobrovolná. Kartu sociálních systémů vydával Úřad práce ČR.
Karta byla vyráběna v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahovaly na bankovní karty. Obsahovala běžné ochranné prvky.
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III.2.7. Rodičovský příspěvek
III.2.7.1. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1. 1. 2012
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství měli za stanovených podmínek
pojištěnka (pojištěnec), pokud v den, od něhož byla tato dávka přiznávána, trvalo nemocensky pojištěné zaměstnání (popř. účast na nemocenském
pojištění osoby samostatně výdělečně činné) nebo ochranná lhůta a jestliže
v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství trvala jejich účast na nemocenském pojištění alespoň kalendářních 270 dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který nemocensky pojištěná žena určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne
před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činila 28 týdnů (pokud
porodila zároveň dvě nebo více dětí, činila podpůrčí doba 37 týdnů).
Od ledna 2012 mohli rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského
příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohli
vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.
U dětí starších než dva roky bylo zrušeno omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení, ale jen za předpokladu, že rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012.
III.2.8. Nezaměstnanost
III.2.8.1. Kdo měl nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1. 1. 2012
Od ledna 2012 se změnily podmínky pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti. Změna spočívala v úpravě délky rozhodného období,
ve kterém bylo nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky.
Nárok na podporu tedy měl:
• občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění
• potřebnou dobu pojištění bylo možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což byla třeba doba pobírání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné
služby či dlouhodobé dobrovolnické služby
III.2.8.2. Podmínky pro vstup do evidence ÚP ČR
Od 1. 1. 2012 se změnily i podmínky pro vstup do evidence uchazečů
o zaměstnání na Úřadu práce ČR.
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•

Pokud úřad práce zprostředkoval člověku vhodné zaměstnání, ale on
jej ukončil bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, byl evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne
vzniku tohoto zaměstnání.
• Stejně tak mohl být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců
ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce
zprostředkoval vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončil
pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.

III.2.9. Veřejná služba
Pro uchazeče o zaměstnání, kteří byli vedeni v evidenci nepřetržitě
déle než 2 měsíce, se od 1. 1. 2012 zavedla nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítl nabídku, byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Při organizování
veřejné služby byla posílena spolupráce mezi krajskými pobočkami ÚP ČR
a obcemi. Veřejná služba neznamenala jen úklid veřejných prostranství
a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální,
charitativní, sportovní oblasti apod.
III.2.10. Výše podpory
Od 1. 1. 2012 se nezměnila ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani
délka podpůrčí doby pro její vyplácení.
Výše podpory v nezaměstnanosti činila při výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:
• první dva měsíce – 65 %
• další dva měsíce – 50 %
• po zbývající podpůrčí dobu – 45 %
Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti:
• do 50 let věku uchazeče o zaměstnání – 5 měsíců
• od 50 do 55 let – 8 měsíců
• více než 55 let – 11 měsíců
Uchazeč, jenž ukončil zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem:
• podpora se snížila na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu
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III.2.11. Odstupné
Podpora nebyla poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému
náleželo zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné – podpůrčí doba pro
poskytování podpory se v těchto případech nekrátila, pouze se posunul
její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání příslušelo zákonné
odstupné, odbytné nebo odchodné. Pokud zaměstnavatel měl zákonnou
povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, ale neučiní tak, vyplatil uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 procent odstupného Úřad práce
a poté ji vymáhal po zaměstnavateli.
III.2.12. Nový nástroj – zvolená rekvalifikace
Uchazeč o zaměstnání si mohl od 1. 1. 2012 sám vybrat rekvalifikační
kurz i rekvalifikační zařízení, které však muselo mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolil druh pracovní
činnosti, v níž měl zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání.
Podmínkou však bylo, že úřad práce musel posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven byl maximální limit
úhrady ceny za rekvalifikaci, pokud se překročil, rozdíl ceny hradil sám
uchazeč. Úřad práce zvolenou rekvalifikaci uhradil pouze v případě, když
předem vydal zájemci o tuto rekvalifikaci potvrzení, že po doložení úspěšného absolvování kurzu rekvalifikační kurz uhradí.
III.2.13. Postih práce načerno
III.2.13.1. Nevýhody práce načerno
Člověk, který pracoval na černo, neplatil daně ani sociální pojištění,
což bylo velmi rizikové:
• v případě nemoci nebo úrazu nedostal nemocenské, po dobu trvání
své pracovní neschopnosti proto zůstal bez jakéhokoliv příjmu
• nezískal nebo ztratil nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě
ztráty výdělečné činnosti
• doba výkonu nelegální práce pak člověku chyběla při přiznání starobního i invalidního důchodu
III.2.13.2. Postih práce načerno
Zpřísnil se postih za výkon nelegální práce, maximální částka pokuty se zvýšila z 10 000 Kč na 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu až do výše
10 000 Kč bylo možné uložit člověku, jenž se zdržoval na pracovišti kont38

rolované osoby a vykonával pro ni práci, za to, že odmítne osvědčit svou
totožnost a prokázat legálnost pracovněprávního vztahu. Opatření mělo
působit preventivně v oblasti nelegální práce. Definice nelegální práce
byla nově upravena tak, aby bylo její prokazování snazší a jednoznačné.
Zabránilo se tím úniku finančních prostředků v oblasti pojistného a daní.
Jako opatření k potírání nelegální práce se zvýšila maximální částka pokuty za umožnění výkonu nelegální práce z 5 milionů Kč na 10 milionů Kč. Minimální výše pokuty činila 250 000 Kč.
III.2.14. Podpora osob zdravotně postižených
III.2.14.1. Příspěvek na péči
Příspěvek na péči byl určen pro občany, kteří byli z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti
• péčí o vlastní osobu se rozuměly denní úkony spojené např. se zajištěním či přijímáním stravy, výkonem fyziologické potřeby, oblékáním
a obouváním, tělesnou hygienou, péčí o zdraví apod.
• soběstačností se rozuměly úkony, které umožňují účastnit se sociálního života (např. úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním,
úklidem, přípravou stravy, schopností komunikace, mobility a orientace apod.)
Příspěvek náležel přímo osobě zdravotně postižené nebo seniorovi, ne
poskytovateli sociálních služeb.
Výše příspěvku na péči:
VĚK
do 18
nad 18

STUPEŇ ZÁVISLOSTI (v Kč/měsíc)
I.
II.
III.
lehká
středně těžká
těžká
3 000
6 000
9 000
800
4 000
8 000

IV.
úplná
12 000
12 000

III.2.14.2. Asistent sociální péče
• podle zákona o sociálních službách platilo, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE mohla být pouze fyzická osoba, která byla starší 18 let věku
a byla zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle
§ 29 odst. 1 písm. E) zákona o sociálních sužbách)
• jednalo se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která nebyl registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
• asistent sociální péče byl povinen s osobou, které poskytoval pomoc,
uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci
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• náležitosti smlouvy:
– označení smluvních stran
– rozsah pomoci
– místo a čas poskytování pomoci
– výše úhrady za pomoc
• úhradu za poskytnutou pomoc hradila asistentu sociální péče zdravotně znevýhodněná osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň byla
povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci
III.2.15. Zemřel Jiří Raška
20. ledna ve věku nedožitých 72 let zemřel Jiří Raška, skokan na lyžích, náš první československý olympijský vítěz na zimní olympiádě. Václav Klaus, prezident republiky, vyznamenal při příležitosti oslav 93. výročí vzniku samostatného Československa v roce 2011 na Pražském hradě
Jiřího Rašku státním vyznamenáním – medailí Za zásluhy.

Vlevo Václav Klaus, prezident ČR, vpravo Jiří Raška
III.2.16. Inflace
Inflace v lednu prudce stoupla na 3,5 procenta. Meziroční míra inflace stoupla v lednu tohoto roku o 1,1 procentního bodu.
Celková meziroční inflace byla v lednu oproti prognóze ČNB o 0,2 procentního bodu vyšší.
III.2.17. Zdanění důchodu
Pracující penzisty, kteří si za rok 2011 vydělali více než 840 000 Kč,
tj. 70 000 Kč měsíčně, čeká nepříjemná věc.
V přiznání k dani z příjmu za rok 2011 museli zdanit kromě výdělku
i svůj celoroční důchod.
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III.2.18. Reforma zdravotnictví
III.2.18.1. Poplatek v nemocnici
Hegerova (ministr zdravotnictví) zdravotnická reforma přinesla zejména změnu poplatků. Už od prosince 2011 začali pacienti za pobyt v nemocnicích platit 100 korun místo dosavadních 60 korun denně.
III.2.18.2. Poplatky v lékárně
Od ledna 2012 lidé museli platit za léky do 50 korun a za podpůrné
léky, třeba na migrénu nebo vysoký tlak.
Nově by se však nemuselo v lékárnách platit 30 korun za každou položku na receptu, ale za celý recept. Na druhou stranu ale lékárny už nemohly lákat pacienty na třicetikorunové slevy nebo bonusy.
III.2.18.3. Další poplatek a slevy
Byl zaveden poplatek 200 korun za návštěvu specialisty – jen pro lidi,
kteří předtím nenavštívili svého obvodního lékaře. Lidé byli motivováni
k tomu, aby o sebe více pečovali. Úlevy čekaly na ty, co pravidelně chodí
na preventivní prohlídky.
III.2.18.4. Příplatek za lepší péči
Pacienti si mohli od ledna 2012 připlácet za lepší péči – šlo například
o kvalitnější sádru, nitrooční čočky a některé vakcíny nepovinného očkování. Od dubna 2012 si bylo možné připlatit za to, pokud rodička chtěla
mít u porodu svého lékaře.
III.2.18.5. Práva pacientů
Soukromým lékařům, ale i nemocnicím hrozily erdík ka pokuty za to,
že poruší práva pacientů. Až půlmilionová pokuta hrozila doktorovi za to,
že bezdůvodně propustil pacienta domů nebo mu nepředal zdravotní dokumentaci. Pokud ho odmítl ošetřit, mohl dostat sankci až 300 tisíc korun. Až milionová pokuta hrozila lékařům za porušení mlčenlivosti. Další
sankce hrozily lékařům například za to, že nebudou mít správně označenou ordinaci, nepustí návštěvy k pacientovi nebo mu neumožní, aby měl
u sebe vodícího psa.
III.2.18.6. Sanitka do 20 minut
K pacientovi bude muset záchranka přijet maximálně do dvaceti minut. Pokud to v tomto termínu nestihli, hrozila záchranářům pokuta. Zá41

chranáři ovšem měli i větší práva: mohli například vstupovat do cizích
objektů či požadovat od jiných lidí pomoc. Dále nemuseli poskytnout pomoc, jestliže sami byli v ohrožení života.
III.2.18.7. Právo na neléčení
Pacienti mohli využívat takzvaný institut dříve vysloveného přání.
To znamená, že mohli určit, za jakých okolností chtějí být léčeni a kdy by
chtěli raději být například odpojeni od přístrojů. Dokument měl platnost
pět let.
III.2.18.8. Změna pojišťovny
Od prosince 2011 se zpřísnila pravidla pro přestup k jiné zdravotní
pojišťovně. Nově byla změna možná vždy jen k 1. lednu, nikoliv k začátku
každého čtvrtletí jako dosud. Zájemce se mavíc musel přihlásit k nové pojišťovně nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou. Nejbližší termín
pro přestup byl tedy 1. leden 2013 pro zájemce, kteří podali žádost do konce června 2012.
III.2.18.9. Hospodaření v resortu
Dalšími změnami chtěl ministr Leoš Heger zamezit tomu, aby se v jeho
resortu dál plýtvalo. Novinkou byly například elektronické aukce nebo
systém DRG. Nový systém měl jasně ukázat, jaké nemocnice byly pacienty
navštěvovány a jaké ne. Ty, které oblíbené nebyly, přišly o peníze, pojišťovny s nimi nepodepsaly smlouvy a musely tak zřejmě již v následujícím
roce skončit.
III.2.19. Další reformní kroky – přehled
–
–
–
–
–
–
–
–
–

změny ve stavebním spoření
rodičovský příspěvek
sociální reforma
změna DPH
důchodová reforma
daňová reforma
školství, právo a veřejné zakázky
změny v zákoníku práce
podpora v nezaměstnanosti
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III.2.20. Kardinál
18. února byl pražský arcibiskup Dominik Duka papežem Benediktem XVI. ve Vatikánu jmenován kardinálem.
III.2.21. Demonstrace proti vládě
Praha zažila 21 dubna největší protivládní demonstraci od roku 1997.
Možná dokonce největší v polistopadové historii vůbec. Na Václavském náměstí se v jednu hodinu odpoledne sešlo zhruba sto tisíc lidí, kteří přišli
projevit svůj nesouhlas se současným vedením České republiky. Účastí to
připomnělo to právě demonstraci vedenou proti politice Václava Klause,
na niž před patnácti lety přišel na Staroměstské náměstí zhruba podobně
početný dav nespokojených. Odbory stejně jako dnes tehdy odhadly počet
účastníků na 120 tisíc, avšak dnes se odhad policie od tohoto čísla lišil
mnohem méně než tehdy (1997 udávala policie cca 60 tisíc, dnes 80–90 tisíc lidí). Vysoká účast vyhecovala k plamenným projevům většinu řečníků,
mezi kterými nebyli jen zástupci odborů, ale také postižených nebo studentů. Demonstrace se zúčastnili i vedoucí představitelé opozičních stran,
především ČSSD. „Chceme předčasné volby, když nebudou předčasné volby, generální stávku. Paralyzujme tuto zemi,“ hřměl předseda Asociace
svobodných odborů Bohumír Dufek, který označil politiky za klíšťata přisátá na peněženky. Vládní garnituru nešetřila ani ekonomka Ilona Švihlíková: „Ti lidé, co sedí na ministerských křeslech, ti sociopati, patří spíše
do svěrací kazajky“. Emoce vyvrcholily v momentu, kdy se v obrovském
davu složilo několik lidí a moderátorka demonstrace obvinila z jejich kolapsu vládu. Odboráři pak podlehli emocím i při závěrečné státní hymně, kdy si boss největší centrály Jaroslav Zavadil položil při zpěvu ruku
na srdce. K tomu se Václavské náměstí rozcinkalo klíči. „Vládo toto je náš
vzkaz, odejdi do historie,“ vysvětlil gesto šéf odborového sdružení Kovo Josef Středula. Na demonstraci dohlíželo v ulicích 500 policistů.
III.2.22. Vláda zůstala
Po rozdělení strany Věci veřejné a jejím odchodu z vlády požádala
vláda Poslaneckou sněmovnu 27. dubna o důvěru. Pro se vyslovilo 105 poslanců včetně těch, kteří se s poslankyní Karolinou Paeke odtrhli od strany
Věci veřejné. „I když vláda při pátečním hlasování našla důvěru v Poslanecké sněmovně, důvěru veřejnosti nemá“, uvedl po mimořádné schůzi
dolní komory parlamentu šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Hlasování o důvěře je podle jeho názoru pro zemi promarněnou příležitostí, východiskem
byly předčasné volby.
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III.2.23. Královská švédská akademie inženýrských věd (IVA)
v Praze
Delegace Královské švédské akademie inženýrských věd (IVA) pod vedením Leifa Johanssona přiletěla dne 8. května 2012 do Prahy. S vědeckou
delegací přicestoval do Česka i švédský král Carl XVI. Gustaf. Panovník
byl patronem švédské Královské technologické mise, která měla za cíl rozvinout výzkumnou spolupráci mezi oběma státy. Delegaci tvořili zástupci
švédského průmyslu, úřadů a univerzit. V programu delegace bylo i setkání s prezidentem Václavem Klausem, s premiérem Petrem Nečasem, který
byl i předsedou vládní Rady pro vědu a výzkum, a představiteli Akademie
věd ČR.
III.2.24. Státní návštěva prezidenta Islandské republiky
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval ve dnech
17.–19. května 2012 na státní návštěvu České republiky prezident Islandské republiky Ólafur erdí Grímsson s manželkou Dorrit Moussaieffovou.
Výběr z programu návštěvy (čtvrtek 17. května 2012):
10.00 hodin – slavnostní uvítací ceremoniál s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského hradu
10.20 hodin – soukromé setkání prezidentských párů
10.50 hodin – bilaterální jednání za přítomnosti národních delegací
11.50 hodin – setkání se zástupci tisku
20.00 hodin – státní večeře pořádaná na počest islandského prezidentského páru prezidentem republiky a paní Livií Klausovou
III.2.25. Prezident vedl českou delegaci na summitu NATO
v Chicagu
Prezident republiky Václav Klaus odcestoval ve dnech 19.–23. května 2012 do Chicaga ve Spojených státech amerických, kde vedl českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance. V neděli 20. května vystoupil
se svým příspěvkem na pracovní večeři Severoatlantické rady a v pondělí
21. května se zúčastnil jednání Rady o Afghánistánu. V odpoledních hodinách se bilaterálně setkal s některými přítomnými prezidenty členských
zemí NATO a v 19.00 hodin vystoupil jako hlavní řečník 7. Mezinárodní klimatické konference, kterou pořádal konzervativní think tank The
Heartland Institute. V úterý 22. května prezident navštívil University of
Chicago, kde v rámci pracovní snídaně diskutoval se studenty a experty
Booth School of Business. Ve 12.30 hodin přednesl v sídle Chicago Council
on Global Affairs projev na téma „Europe Without Illusions: Reflections
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from the Czech President.“ Ve středu 23. května se prezident v dopoledních
hodinách navrátil zpět do České republiky.
III.2.26. David Rath
Protikorupční policie 14. května zatkla a obvinila v souvislosti s korupcí poslance z ČSSD a středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha.
Informaci potvrdila ústecká žalobkyně Lenka Bradáčová s tím, že poslanec byl v úterý dopoledne obviněn. Detektivové ho po půlročním sledování
zatkli přímo po spáchání trestného činu. U sebe měl několik miliónů Kč
v krabici od bot.
21. května zasedal Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny. V usnesení z jednání navrhl schůzi PS ČR, aby 5. června projednala
jako první bod zbavení poslance Ratha poslanecké imunity a tím i souhlas
s jeho trestním stíháním.
III.2.27. XV. Všesokolský slet
XV. Všesokolský slet se konal ve dnech 1.–6. července 2012 v Praze.
Česká obec sokolská v roce 2012 oslavila 150. výročí svého založení – založení sokola. Nejdůležitější z akcí, které se při této příležitosti konaly, byl
XV. Všesokolský slet. Tento slet byl již čtvrtým sletem od obnovy Sokola
v roce 1990, to dokazovalo správný směr současných sokolských myšlenek, které byly postaveny na šíření programu sport pro všechny a propagaci zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie.
III.2.28. Prohibice
Vláda vyhlásila 14. září zákaz prodeje veškerých alkoholických nápojů s obsahem alkoholu od 20 % včetně nápojů míchaných a to až do odvolání. Oznámil to ministr zdravotnictví Leoš Heger. Toto nařízení nahradilo
původní opatření z 12. září, které zakazovalo pouze stánkový prodej. Důvodem bylo, že došlo k 37 úmrtím na otravu metanolem z řad konzumentů alkoholu, z toho bylo 22 lidí z našeho kraje. Přesný počet těch, co „jen“
oslepli, nebyl znám. Nebylo jasné, kudy se závadný alkohol do distribuční
sítě mohl dostat. Existovala svědectví, dle kterých byl závadný alkohol zakoupen v kamenných prodejnách.
Poznámka: V ČR (ČSR) byla prohibice vyhlášena třikrát. V roce 1992 došlo
v Česku k částečné prohibici v průběhu parlamentních voleb, kdy byly ze zákazu užívání vyjmuty pouze deseti a méně stupňová piva. V roce 1994 pak došlo
k vyhlášení prohibice v hlavním městě Praha, a to v době konání komunálních
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voleb. Prohibice, i ta částečná, měla řadu následků především ekonomických.
Podle prezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) a šéfa největší české
likérky Stock prohibice způsobila výrobcům lihovin ztráty na tržbách v řádech
stovek milionů korun. O další desítky milionů přišel stát na spotřební dani
a ostatních odvodech. Stát ze spotřební daně z legálních lihovin denně inkasoval zhruba osmnáct milionů korun. Také podle prezidenta Svazu obchodu
a cestovního ruchu plošný zákaz nebyl adekvátní vzniklé situaci. Domníval se,
že toto opatření mohlo situaci paradoxně ještě zhoršit. Lidé by se snažili sehnat
alkohol za každou cenu, což byla voda na mlýn prodejcům nelegálního alkoholu. 25. září Policie ČR oznámila, že zadržela dvě osoby, které vědomě míchaly
jedovatou látku do alkoholu.

III.2.29. Atlet roku
V domácí anketě Atlet roku 2012 byla oštěpařka Barbora Špotáková
bezkonkurenční. Byla to pro ni nejtěžší sezona v kariéře. Zlatá olympijská
medaile z Londýna se ukázala desetkrát obtížnější než prvotní zisk nejcennější medaile před čtyřmi lety. 1. místo v anketě obsadila již pošesté.
Zuzana Hejnová byla na druhé pozici žebříčku české atletiky roku 2012
především za bronzovou medaili získanou na LOH v Londýně. Třetí příčka patřila Vítězslavu Veselému, držiteli bramborové medaile z LOH v Londýně.
III.2.30. Finále Fed Cupu 2012
Finále Fed Cupu 2012 se stalo vyvrcholením jubilejního 50. ročníku
největší každoročně hrané týmové soutěže v ženském sportu. Fed Cup jako
soupeření ženských reprezentačních družstev v tenise vznikl roku 1963.
V sezóně 2012 se do soutěže zapojilo 90 týmů a v nejvyšší osmičlenné úrovni – Světové skupině – došly do finále výběry České republiky a Srbska.
Český výběr obhájil titul z předchozího ročníku, když vyhrál 3:1 na zápasy. Dějištěm finále byla ve dnech 3. a 4. listopadu 2012 pražská O2 Arena.
III.2.31. Finále Davis Cupu 2012
Finále Davis Cupu 2012 představovalo vyvrcholení 101. ročníku největší mužské týmové soutěže v tenisu. Úvodní ročník Davis Cupu proběhl
v roce 1900, kdy spolu sehrály utkání jediné dva týmy v soutěži: Spojené
státy a Velká Británie. V nejvyšší šestnáctičlenné úrovni – Světové skupině – se do finále v roce 2012 probojoval obhájce titulu Španělsko a jeho vyzyvatel Česká republika. Finále se konalo ve dnech 16.–18. listopadu 2012
v pražské O2 Areně, která se stala první halou na světě, jež hostila v témže
roce rozhodující střetnutí ženské i mužské soutěže – Fed Cupu i Davis
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Cupu. Vítězem jubilejního 100. finále se stala Česká republika, když porazila Španělsko 3:2 na zápasy. Stala se tak první zemí v historii tenisu,
která v jediném roce vyhrála Davis Cup, Fed Cup i Hopman Cup.
III.2.32. Výročí rozpadu ČSFR se přiblížilo, do Česka přijel
slovenský prezident Gašparovič
Slovenský prezident Ivan Gašparovič 10. prosince dopoledne zahájil
dvoudenní státní návštěvu České republiky. Na prvním nádvoří Pražského hradu ho s vojenskými poctami přivítal prezident Václav Klaus. Český
a slovenský prezidentský pár spolu pak usedly k soukromému setkání.
III.2.33. Nejlepší sportovci
Sportovcem roku 2012 se stala Barbora Špotáková. Deset nejlepších
sportovců, tři nejúspěšnější kolektivy, trojice nejnadanějších juniorů
a Sportovní legenda převzali svá ocenění v přímém televizním přenosu.
Slavnostní večer se nesl v duchu odlesků olympijského Londýna. Britskou
atmosféru doplnila i hudební vystoupení Petra Koláře, Heleny Zeťové, Bena
Cristovaa a Marty Jandové.
Olympijská vítězka z Londýna a budoucí maminka převzala křišťálovou korunu pro vítěze. Novou královnu českého sportu korunoval předseda Klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis. V nejlepší desítce se objevily
další tři zástupkyně něžného pohlaví a obsadily následující příčky. Třetí
místo získala veslařka Miroslava Knapková, která z olympijského Londýna přivezla kov nejcennější. Šesté místo připadlo tenistkám Lucii Hradecké
a Andree Hlaváčkové. Ty prožily velmi úspěšný rok, když nejprve vybojovaly stříbro v Londýně a poté přispěly i k vítězství českých tenistek ve Fed
Cupu. Druhé místo v celkovém pořadí ankety Sportovec roku obsadil elitní jezdec na horských kolech Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz v závodu
horských kol. Dalším zlatým olympionikem v první desítce se stal moderní pětibojař David Svoboda, který obsadil místo čtvrté. Páté místo patřilo
fotbalovému brankáři Petru Čechovi, který působí v anglickém klubu FC
Chelsea a je již řadu let oporou české fotbalové reprezentace. Místo sedmé připadlo veslaři Ondřeji Synkovi, stříbrnému medailistovi z Londýna.
Na místě osmém skončil tahoun tenisového Davis Cupového týmu, Tomáš
Berdych. Hokejista Jaromír Jágr zaujal místo deváté. Český vodní slalomář,
kajakář závodící v kategorii K1, Vavřinec Hradilek, stříbrný z Londýna,
obsadil místo desáté. Sportovní legendou se stali fotbalisté z mistrovství světa 1962 v Chile, kde obsadili konečné druhé místo. Cenu převzali z rukou
paní Věry Čáslavské. Nejlepším kolektivem roku 2012 byli zvoleni tenisté
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České republiky, kteří vybojovali vítězství v prestižním Davis Cupu. Cenu
z rukou předsedy Klubu sportovních novinářů Zdeňka Pavlise převzali
zástupci vítězného tenisového týmu včetně kapitána Jaroslava Navrátila.
Druhé skončily tenistky České republiky, jež získaly vítězství ve Fed Cupu.
Třetí příčka patřila českým čtyřkajakářům, kteří z Londýna přivezli bronz
ze závodu na trati tisíc metrů. Nejlepším sportovcem roku 2012 v juniorské
kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, se stala
rychlobruslařka Karolína Erbanová. Druhým v pořadí byl zvolen juniorský
mistr světa ve skifu Michal Plocek. Na třetím místě skončil Tomáš Portyk.
POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY SPORTOVEC ROKU 2012
Celkem hlasovalo 223 členů Klubu sportovních novinářů.
Jednotlivci
1. Barbora Špotáková – atletika 1854 bodů – finanční odměna 250 000 Kč
2. Jaroslav Kulhavý – horská kola 1672 bodů – finanční odměna 200 000 Kč
3. Mirka Knapková – veslování 1547 bodů – finanční odměna 170 000 Kč
4. David Svoboda – moderní pětiboj 1468 bodů – finanční odměna
140 000 Kč
5. Petr Čech – fotbal 918 bodů – finanční odměna 120 000 Kč
6. Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká – tenis 906 bodů – finanční odměna 100 000 Kč
7. Ondřej Synek – veslování 864 bodů – finanční odměna 80 000 Kč
8. Tomáš Berdych – tenis 829 bodů – finanční odměna 70 000 Kč
9. Jaromír Jágr – lední hokej 803 bodů – finanční odměna 60 000 Kč
10. Vavřinec Hradilek – vodní slalom 776 bodů – finanční odměna 50 000 Kč
Kolektivy
1. Tenisté ČR (Berdych, Minář, Rosol, Štěpánek) 633 bodů – finanční odměna 100 000 Kč
2. Tenistky ČR (Hlaváčková, Hradecká, Kvitová, Šafářová) 432 bodů – finanční odměna 80 000 Kč
3. Čtyřkajak ČR (Dostál, Havel, Štěrba, Trefil) 232 bodů – finanční odměna 60 000 Kč
Junioři
1. Karolína Erbanová – rychlobruslení 85 bodů – finanční odměna
50 000 Kč
2. Michal Plocek – veslování 82 bodů – finanční odměna 35 000 Kč
3. Tomáš Portyk – lyžování 57 bodů – finanční odměna 25 000 Kč
Sportovní legenda 2012
Fotbalisté z mistrovství světa v Chile 1962.
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III.2.34. Události roku 2012 – přehled

• 1. ledna
– Václav Klaus ve 13 hodin odpoledne pronesl svůj novoroční projev.
– Zanikla televizní stanice Prima, místo ní vznikl nový kanál Prima family
– Do základů shořela rozhledna Hýlačka. Její znovupostavení bude trvat
minimálně dva roky.
• 6. ledna
– Papež Benedikt XVI. Oznámil, že pražský arcibiskup Dominik Duka
bude 18. února jmenován kardinálem.
– Manžel bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové, Oleksander obdržel v České republice politický azyl.
• 11. ledna – Vláda Petra Nečase se dohodla na církevních restitucích
a poslala zákon do Poslanecké sněmovny.
• 18. ledna – Poslanec Evropského parlamentu za ODS Oldřich Vlasák
byl zvolen do funkce místopředsedy Evropského parlamentu
• 26. ledna
– Česká národní banka oznámila, že schválí půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, až 38 miliard korun, když parlament schválí státní
záruku.
– Hackeři napadli web české vlády
• 1. února – Akreditační komise MŠMT neprodloužila akreditaci Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
• 6. února – Premiér Petr Nečas oznámil, že jeho vláda pozastavila ratifikační proces protipirátské smlouvy ACTA.
• 8. února – Senát Parlamentu ČR schválil novelu Ústavy
České republiky, jíž byla zavedena přímá volba prezidenta ČR
• 24. února – Mezi nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem
a vrchním státním zástupcem Vlastimilem Rampulou vypukl otevřený
boj.
• 27. února – Začal týden neklidu Vysokých škol, které demonstrují proti reformě ministra školství Josefa Dobeše.
• 3. března – Byly vyhlášeny filmové ceny Český lev. Zvítězil film Poupata.
• 9. března – Ministr školství Josef Dobeš prodloužil akreditaci Fakultě
právnické Západočeské univerzitě v Plzni do roku 2016.
• 23. března – Ministr školství Josef Dobeš podal demisi, ve své funkci
setrval do 31. března 2012.
• 20. dubna – Na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší protivládní demonstrace (dle různých zdrojů 90 až 120 tisíc osob)
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po roce 1989.
• 2. května – Novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován Petr Fiala, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně.
• 12. května – Mistrem České republiky v kopané se stal tým FC Slovan
Liberec.
• 14. května – Středočeský hejtman a poslanec David Rath byl zatčen
pro korupci.
• 24. května – V lese Doubrava nedaleko Bzence vznikl největší lesní
požár od roku 1998, který zasáhl 200 hektarů a jeho likvidace trvala
několik dní.
• 19. června – Google maps vypustil nové snímky ve službě Street view.
Nyní je Česká republika téměř celá pokryta.
• 27. června – Prezident republiky Václav Klaus odvolal Jiřího Pospíšila
z funkce ministra spravedlnosti.
• 29. června – Generálporučík Petr Pavel byl jmenován do funkce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.
• 1. až 8. července v Praze proběhl sokolský týden, který vyvrcholil
15. všesokolským sletem ve dnech 5. a 6. července. Všechny tyto akce
se uskutečnily v rámci oslav 150. výročí založení Sokola.
• 5. a 6. července v Chotěboři proběhl první český Minecon. Na tuto
akci přišlo 1 200 lidí.
• 20. srpna Padl absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření,
když meteorologové v Dobřichovicích na Praze-západ naměřili teplotu
40,4 stupně Celsia.
• 14. září Kvůli hromadným otravám metanolem Vláda České republiky vyhlásila plošnou prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem
nad 20 % čistého lihu – viz metanolové otravy roku 2012 v Česku.
• 28. září Střelba na prezidenta ČR Václava Klause v Chrastavě. Prezidentovi se nic nestalo, útočník dopaden.
• 3. října – Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek oznámil,
že k 31. říjnu 2012 odstupuje ze své ministerské funkce kvůli korupční
aféře svého náměstka Vladimíra Šišky.
• 5. října – přejmenování Letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla.
• 12. a 13. října, Volby do zastupitelstev krajů a první kolo senátních
voleb
• 19. a 20. října druhé kolo voleb do Senátu
• 4.–5. listopadu
– V Brně proběhl kongres Občanské demokratické strany, do funkce před50

sedy strany byl znovuzvolen Petr Nečas
– V Brně proběhla ustavující schůze strany LIDEM, předsedkyní strany
byla zvolena Karolína Peake
– V pražské O2 aréně proběhlo finále Fed Cupu 2012, v němž Česká republika porazila Srbsko 3:1 a stala se podruhé v řadě vítězem této ženské
tenisové týmové soutěže
• 16. listopadu – Ludmila Müllerová byla jmenována ministryní práce
a sociálních věcí ČR ve vládě Petra Nečase, kde nahradila Jaromíra
Drábka
Svět
• 1. ledna – Dánsko se ujalo předsednictví EU
• 4. ledna – Google Chrome se stal nejpoužívanějším prohlížečem na planetě.
• 7. ledna – Tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová vyhráli Hopmanův
pohár.
• 9. ledna – Polský vojenský prokurátor Mikolaj Przybyl se při vysvětlování postupu vyšetřování havárie Tu-154 u Smolenska pokusil o sebevraždu zastřelením. Přežil.
• 13. ledna – 22. ledna – v rakouském Innsbrucku se konaly první zimní olympijské hry mládeže 2012.
• 14. ledna
– Dánsko oslavilo 40 let od nástupu dánské královny Markéty II. na trůn.
– Ve Středozemním moři u pobřeží Itálie tragicky skončila plavba výletní
erdík ka í vé Costa Concordia. Převrátila se, když narazila do útesu. Za vše, podle všeho, může kapitán lodi. Havárie způsobila několik
desítek mrtvých a pohřešovaných – viz článek ztroskotání lodi Costa
Concordia.
• 15. ledna
– V Rumunsku proběhly masové protesty proti vládním reformám.
– Byly uděleny filmové ceny Zlatý glóbus.
– Prezidentské volby ve Finsku.
• 17. ledna – Předsedou Evropského parlamentu byl zvolen německý
sociální demokrat Martin Schulz
• 22. ledna – Chorvatsko v referendu souhlasilo se vstupem do Evropské
unie.
• 23. ledna – Britka Felicity Astonová přešla jako první žena v historii
Antarktidu.
• 30. ledna – V Bruselu 25 zemí Evropské unie podepsalo pakt o rozpočtové unii. Proti byla Česká Republika a Velká Británie.
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•

31. ledna – 433 Eros, druhý největší Zemi nejbližší objekt (o velikosti
13×13×33 km) minul Zemi ve vzdálenosti 0,1790 astronomických jednotek (26 778 019 km). NASA studovala Eros sondou NEAR Shoemaker
vypuštěnou 17. února 1996
• 1. února – V Egyptě při nepokojích fotbalových fanoušků zemřelo 74
lidí a tisíce dalších zraněno. Dělo se tak ve městech Port Said a Káhira.
• 5. února – Super Bowl XLVI se odehrál na stadionu Lucas Oil Stadium
v Indianapolis, Indiana.
• 6. února – 60 let od nástupu britské královny Alžběty II. Na trůn.
• 9. února – Americký televizní seriál Simpsonovi dosáhl pětiset dílů.
• 12. února
– V Jihoafrické republice byl tamní policií zatčen český podnikatel Radovan Krejčíř.
– V Británii byly uděleny filmové ceny BAFTA
– V USA byly uděleny hudební Ceny Grammy. Večer byl věnován nedávno
zesnulé Whitney Houston.
• 15. února – V honduraské věznici propukl požár, při kterém zemřelo
360 vězňů.
• 17. února
– Německý prezident Christian Wulff rezignoval.
– Radovan Krejčíř, který byl zatčen v Jihoafrické republice, byl propuštěn
z vazby.
• 18. února – Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. Ve Vatikánu
jmenován kardinálem.
• 26. února – Byly uděleny 84. ceny Oscar. Nejlepším filmem se stal
němý snímek Umělec. Večer moderoval již po deváté americký komik
Billy Crystal.
• 3. března – Na jihu Polska se srazily dva vlaky na trati Krakov – Varšava. Zemřelo 15 lidí. Šlo o jednu z nejtragičtějších železničních nehod
v Evropě.
• 4. března – Staronovým ruským prezidentem byl zvolen Vladimir Putin.
• 11. března – Vítězem slovenských předčasných parlamentních voleb se
stala Jako – SD Roberta Fica.
• 13. března – Ve Švýcarsku tragicky skončila cesta belgického autobusu. Cestujícími byly děti, které jely na školní lyžařský výlet do hor – viz
článek nehoda autobusu v tunelu Sierre 2012.
• 15. – 18. března – Lipský knižní veletrh.
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•

18. března – Novým německým prezidentem byl zvolen Joachim
Gauck.
• 19. března
– Střelba ve městě Toulouse. Islámský fanatik alžírského původu Mohammed Merah střílel před synagogou, čtyři mrtví.
– Pokus o převrat v Pekingu. V noci z 19. na 20. března došlo v Pekingu
pravděpodobně k pokusu o převrat, neoznačené armádní složky údajně zrána obsadily všechna důležitá místa vládního komplexu v Čung-nan-chaj i jinde v Pekingu.
• 2. dubna – Maďarský prezident Pál Schmitt rezignoval.
• 6. dubna – Tuaregové po převratu v Mali vyhlásili jednostranně stát
Azavad.
– Sté výročí potopení Titaniku.
• 16. dubna – Byl zahájen soud s Andersem Behringem Breivikem.
• 2. května – János Áder byl zvolen do úřadu prezidenta Maďarska.
• 6. května
– druhé kolo prezidentských voleb ve Francii.
– parlamentní volby v Řecku
• 7. května – Vladimir Putin byl znovu uveden do funkce prezidenta
Ruské federace.
• 8. května – Dmitrij Medveděv byl jmenován předsedou vlády Ruské
federace.
• 9. května – Ruský letoun Suchoj Superjet 100 havaroval při předváděcím letu v Indonésii.
• 12. května – mezinárodní akce globální změny #12M – Šeříková revoluce Democracia Real Ya, Occupy movement
• 15. května
– vyšla počítačová hra Diablo III.
– François Hollande byl slavnostně uveden (inaugurován) do funkce francouzského prezidenta.
• 20. května – prstencové zatmění Slunce viditelné z oblasti Tichého oceánu (Čína – Kalifornie).
• 5.–6. června 22.09–04.49 UTC – Druhý a poslední sluneční tranzit Venuše v tomto století. Podle výpočtů se Venuše dostane znovu mezi Zemi
a Slunce v letech 2117 a 2125.
• 9. června–1. července – Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 se konalo
v Polsku a na Ukrajině
• 24. června – Muhammad Mursí byl zvolen novým egyptským prezidentem.
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• 1. července
– Kypr se ujal předsednictví EU.
– prezidentské volby v Mexiku.
• 18. – 21. července – světový veslařský šampionát 2012 se v bulharském Plovdivu.
• 25. července – prezidentské volby v Indii.
• 27. července – Zahajovací ceremonie XXX. Letních olympijských her
2012 v Londýně.
• 6. srpna
– 7.17 letního středoevropského času (plus minus dvě minuty) přistála
na planetě Mars americká vesmírná sonda Curiosity, nesoucí stejnojmenné vesmírné vozítko
– syrský prezident Bašár al-Asad odvolal syrského premiéra Rijáda Hidžába, který uprchl ze země
• 12. srpna – ukončovací ceremonie Letních olympijských her 2012
v Londýně
• 24. srpna – Anders Breivik byl odsouzen k 21 letům vězení.
• 29. srpna – zahájení Letní paralympiády 2012.
• 7. září – dvousté výročí bitvy u Borodina v Rusku.
• 8. září – jednání APHS ve Vladivostoku, Rusko.
• 9. září – konec Letních paralympijských her 2012.
• 5. října – v Austrálii byl představen nový obří radioteleskop ASKAP.
• 6. listopadu
– volby ve Spojených státech amerických – volba prezidenta USA, senátní
volby a volby do Sněmovny reprezentantů, Barack Obama byl znovuzvolen prezidentem USA.
– všeobecné volby v Portoriku.
• 13. listopadu – úplné zatmění Slunce viditelné z jižní Austrálie a z oblasti jižního Pacifiku.
• 28. listopadu – polostínové zatmění Měsíce.
• 3. prosince
– následník britského trůnu, princ William a jeho manželka Kate oznámili, že očekávají narození prvního potomka.
– opozice planety Jupiter
• 14. prosince – policista Dmitrij Pavljučenkov byl uznán vinným z podílu na vraždě novinářky Anny Politkovské a odsouzen na 11 let vězení.
• 21. prosince
– V 11.11 UTC nastal zimní slunovrat na severní polokouli a letní sluno54

vrat na jižní polokouli.
– Jeden z předpokládaných termínů (dle korelace GMT – Goodman-Martinez-Thompson) ukončení cyklu mayského kalendáře, známého jako
dlouhý počet. Viz též fenomén roku 2012.
• 31. prosince – skončila platnost Kjótského protokolu.
Další události
Věda a technika
• 26. října – Začal se prodávat nový operační systém Windows 8
• Ruské NPO Lavočkina s Roshydrometem plánují vytvořit nový kosmický systém „Arktika“ pro sledovaní změn počasí a usnadnění průzkumu užitečných nerostů v arktické oblasti.
• Toyota začne vyrábět pouze hybridní automobily.
• Londýn bude nakupovat jen hybridní autobusy.
• Pravděpodobně bude masivně nasazena nová technologie HTML5
na větší množství webů
• Od června se začne používat Ipv6
• Čeští operátoři začnou ve větší míře zavádět systém připojení k internetu 3G i v menších městech a na venkově
Politika a společnost
• Dluhová krize v eurozóně a dluhová krize v Řecku
• Syrská revoluce
Česko
• 3. ledna – Josef Škvorecký, spisovatel a nakladatel (* 27. září 1924)
• 4. ledna – Josef Hejzlar, historik umění, sinolog, překladatel a publicista (* 21. ledna 1927)
• 7. ledna – Ivo Tretera, filosof (* 22. května 1933)
• 18. ledna – František Strnad, politik a bývalý poslanec Parlamentu ČR
(* 7. února 1944)
• 20. ledna
– Jiří Raška, skokan na lyžích, olympijský vítěz (* 4. února 1941)
– Eli Urbanová, učitelka a esperantská básnířka (* 8. února 1922)
• 23. ledna – Miloš Pojar, historik, spisovatel a diplomat (* 8. dubna 1940)
• 27. ledna – Milan Jungmann, literární kritik (* 18. ledna 1922)
• 2. února – Hermína Dušková, mecenáška umění (* 15. dubna 1910)
• 7. února – Petr Jalowiczor, politik a poslanec (* 15. listopadu 1973)
• 9. února – Lukáš Přibyl, sportovní novinář a manažer (* 19. ledna 1979)
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• 19. února
– Jaroslav Velinský, spisovatel, textař, písničkář, hudebník a nakladatel
(* 18. prosince 1932)
– Miroslav Zedníček, teolog a kanonista, překladatel CIC (* 4. listopadu 1931)
• 22. února – Otakar Fuka, filmový režisér (* 28. prosince 1936)
• 27. února – Vlasta Janečková, scénáristka a režisérka (* 1934)
• 28. února – Antonín Vítek, znalec a popularizátor v oboru kosmonautiky (* 25. ledna 1940)
• 29. února – Miloš Vacek, hudební skladatel, dirigent, varhaník a sbormistr (* 20. června 1928)
• 16. března – Bronislav Poloczek, česko-polský herec (* 7. srpna 1939)
• 5. dubna – Stanislav Strnad, filmový režisér (* 17. prosince 1930)
• 17. dubna – Dagmar Hochová, fotografka (* 10. března 1926)
• 24. dubna – Ivan Brož, diplomat, překladatel a publicista (* 1938)
• 30. dubna – Radovan Kuchař, horolezec (* 22. října 1928)
• 3. května – Ivan Jilemnický, sochař (* 23. května 1944)
• 7. května – Michal Pešek, herec a podnikatel (* 4. května 1959)
• 18. května – Dagmar Frýbortová, herečka (* 10. srpna 1925)
• 21. května – Stanislav Remunda, herec a divadelní režisér (* 27. července 1927)
• 26. května – Aleš Zimolka, hudebník a automobilový závodník
(* 7. dubna 1963)
• 27. května – Zita Kabátová, herečka (* 27. dubna 1913)
• 29. května
– Alexandr Kramer, český spisovatel a disident (* 24. května 1946)
– Antonín Kinský, český podnikatel a herec (* 1955)
• 10. června – Vladislav Kvasnička, filmař, dokumentarista (* 13. února 1956)
• 13. června – Josef Nálepa, sochař, medailér a sportovec – vodní lyžař
(* 1936)
• 14. června – Jaroslav Šabata, politik, filozof, psycholog, politolog a disident (* 2. listopadu 1927)
• 16. června – Jaroslava Adamová, herečka (* 15. března 1925)
• 18. června
– Vladimír Koza, lékař (* 4. července 1954)
– Eva Klepáčová, herečka (* 2. května 1933)
• 30. června – Ivan Sekyra, kytarista (* 1. října 1952)
• 5. července – Dalibor Chatrný, malíř a grafik (* 28. srpna 1925)
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8. července – Jiří Havel, ekonom a politik, poslanec Evropského parlamentu (* 20. srpna 1957)
11. července – Petr Štěpánek, matematik a vysokoškolský pedagog,
bývalý poslanec Federálního shromáždění (* 24. ledna 1943)
16. července – Antonín Holý, vědec-chemik (* 1. září 1936)
23. července – Milan Riehs, herec (* 17. ledna 1935)
26. července – Čestmír Šimáně, vědec-fyzik (* 9. května 1919)
7. srpna – Dušan Zbavitel, indolog (* 7. května 1925)
17. srpna – Jaroslav Malák, kreslíř a ilustrátor (* 21. listopadu 1928)
19. srpna – Miloslav Petrusek, sociolog (* 15. října 1936)
21. srpna – Jan Štern, básník, novinář a disident (* 1924)
22. srpna – Mojmír Povolný, poúnorový exilový činovník (* 1921)
27. srpna – Tomáš Sedláček, válečný veterán a generál (* 1918)
10. září – Petr Polák, režisér (* 1944)
10. září – Růžena Gottliebová, herečka, tanečnice a choreografka
(* 1911)
12. září – Radoslav Brzobohatý, herec (* 13. září 1932)
16. září – Jiří Musil, sociolog (* 20. února 1928)
20. září – Tomáš Durdík, archeolog a kastelolog (* 24. ledna 1951)
25. září – Jakub Polák, politický aktivista, anarchista, disident a novinář (* 1. září 1952)
27. září – Ivo Osolsobě, estetik, teatrolog, sémiotik a překladatel
(* 26. března 1928)
12. října – Břetislav Pojar, scenárista a režisér animovaných filmů,
filmový pedagog (* 7. října 1923)
21. října – Jaroslav Kozlík, pedagog a volejbalista (* 22. května 1907)
22. října – František Skřípek, architekt, grafik a scénograf (* 7. srpna 1923)
31. října – Vladimír Nedvěd, vojenský letec a generál (* 27. března 1917)
2. listopadu – Karel Kobosil, designér (* 22. prosince 1944)
6. listopadu – Vladimír Jiránek, ilustrátor, kreslíř a humorista
(* 6. června 1938)
7. listopadu – Jiří Chaloupka, žokej a dostihový trenér (* 1951)
13. listopadu – Milan Horálek, ekonom, publicista a politik (* 27. listopadu 1931)
22. listopadu – Jan Trefulka, spisovatel, překladatel a literární kritik
(* 15. května 1929)
28. listopadu – Jiří Střítecký, architekt (* 14. března 1954)
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• 4. prosince – Miroslav Kluc, hokejista (* 1. prosince 1922)
• 5. prosince – Miroslav Sígl, novinář, publicista a spisovatel
(* 25. září 1926)
• 8. prosince – Karel Vaš, komunistický prokurátor a soudce (* 20. března 1916)
• 9. prosince – Ivan Ljavinec, řeckokatolický exarcha (* 18. dubna 1923)
• 10. prosince – Josef Režný, folklorista, sbormistr, dudák a sběratel
(* 2. února 1924)
• 11. prosince
– Antonie Hegerlíková, herečka (* 27. listopadu 1923)
– Josef Klán, operní pěvec (* 1935)
• 13. prosince – Jan Blaha, duchovní a katolický biskup (* 12. března 1938)
• 15. prosince – Pavel Pípal, herec (* 11. dubna 1938)
• 16. prosince – Fan Vavřincová, spisovatelka a scénáristka (* 17. listopadu 1917)
• 18. prosince – Václav Kasík, hudebník, hudební redaktor a manažer
(* 9. srpna 1947)
• 22. prosince – Květa Legátová, spisovatelka (* 3. listopadu 1919)
• 24. prosince – Jindřiška Smetanová, spisovatelka, scenáristka a překladatelka (* 26. října 1923)
• 27. prosince – Radomil Rejšek, folklorista – zpěvák, tanečník a pedagog (* 16. února 1929)
• 28. prosince – Václav Drobný, fotbalista (* 9. září 1980)
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III.3. Svět
III.3.1. Prezidentské volby v Rusku
Volby prezidenta Ruska 2012 se konaly 4. března 2012 a byl v nich
zvolen nástupce prezidenta Dmitrije Medveděva – staronový prezident
Vladimir Putin. Medveděv, který byl coby nezávislý ve volbách v roce 2008
zvolen s podporou strany Jednotné Rusko, kandidovat nebude, za svého
nástupce doporučil svého předchůdce Vladimira Putina, předsedu zmíněné strany. Putin nabídku přijal a naopak Medveděvovi nabídl, že jej podpoří do funkce ruského premiéra.
III.3.2. Robert Fico
III.3.2.1. Nová vláda na Slovensku
Robert Fico a jeho strana „Jako-sociální demokracie“ získal při volbách 11. března drtivou většinu a sestavil vládu. Sám byl prezidentem Gašparovičem jmenován premiérem. Kromě členů strany byli ve vládě i čtyři
nezávislí.

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
III.3.2.2. Návštěva ČR
První zahraniční cesta předsedy slovenských sociálních demokratů
Roberta Fica v roli staronového premiéra vedla 20. května opět do Prahy.
Podle jeho slov vztahy obou zemí byly vždy na nadstandardní úrovni bez
ohledu na politické složení jejich vlád. Na rozdíl od končící slovenské premiérky Ivety Radičové nekritizoval Česko za to, že se nepřipojilo k úmluvě
EU o rozpočtové odpovědnosti. V Praze se setkal s Petrem Nečasem, premiérem ČR, Václavem Klausem, prezidentem a Bohuslavem Sobotkou, předsedou spřátelené ČSSD.
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III.3.3. Prezidentské volby ve Francii
Překvapení se nekonalo a průzkumy nelhaly. Novým francouzským
prezidentem se stal kandidát Socialistické strany Francois Hollande.
Ve druhém kole voleb, které se konalo 6. května, porazil současného prezidenta Nicolase Sarkozyho o necelá čtyři procenta.
Zatímco na několika místech v centru Paříže příznivci socialistů bouřlivě oslavovali změnu, Sarkozy jen smutně oznámil svým stoupencům
ve volebním štábu, že uznává porážku a Hollanda je třeba respektovat
jako nového prezidenta.
Hollande ve svém projevu naopak řekl, že Sarkozy si zaslouží respekt
jako odcházející prezident. Příznivci socialistů bouřlivě slavili vítězství
na pařížském náměstí Bastily, pozdě večer tam dorazil i Hollande. Socialisté vyhráli první prezidentské volby ve Francii od roku 1988. S nimi se
radovala a oslavovala i naše ČSSD.
III.3.4. Letní olympijské hry
Letní olympijské hry se konaly v Londýně v době od 27. července
do 12. srpna. Česká republika vyslala na olympijská kolbiště na 130 sportovců. V individuálních odvětvích se reprezentanti kvalifikovali na základě splněných výkonnostních limitů či umístění.
Čeští sportovci získali v Londýně deset cenných kovů včetně čtyř zlatých, čímž vyrovnali dosud nejúspěšnější hry v historii samostatného státu
v Atlantě v roce 1996. Zlaté medaile v Londýně vybojovali oštěpařka Barbora Špotáková, skifařka Miroslava Knapková, moderní pětibojař David
Svoboda a poslední den biker Jaroslav Kulhavý. Stříbro brali skifař Ondřej Synek, kajakář na divoké vodě Vavřinec Hradilek a tenistky Andrea
Hlaváčková a Lucie Hradecká ve čtyřhře. Bronz vybojovali překážkářka
Zuzana Hejnová, čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan
Štěrba a střelkyně Adéla Sýkorová.
III.3.5. Prezidentské volby v USA
Prezidentské volby se běžně účastní kandidát za Republikánskou stranu a kandidát za Demokratickou stranu. Volby se – jako vždy – konaly první úterý po prvním pondělí v listopadu volebního roku, tedy 2. listopadu.
Republikánským kandidátem byl Mitt Romney, bývalý guvernér Massachusetts, demokratickým kandidátem byl současný prezident USA Barack Obama, který se také stal na další 4 roky prezidentem USA.
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IV. Činnost orgánů obce

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, Obec Horní Suchá při podpisu smluv
zastupoval Ing. Jan Lipner, starosta obce.

IV.1. Zasedání RO a ZO
–

–

–

IV.1.1. Zasedání RO dne 5. ledna 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Darovací smlouvu (o darování věci
movité) na 4 ks kompletních přetlakových vzduchových izolačních
přístrojů s otevřeným okruhem včetně ochranných masek pro Sbor
dobrovolných hasičů, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Obcí Horní
Suchá.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí petici občanů a rodičů dětí
navštěvujících Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, podanou dne 30. 11. 2011, prostřednictvím
které žádají o zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy a konstatovala, že:
– obec podala žádost na Stavební a silniční správní úřad Magistrátu
města Havířova o proškolení vybraných osob a vydání pověření k zastavování provozu na silnici, tzn, zajištění bezpečného přechodu dětí
a školní mládeže v místě : silnice č. II/474 ul. Těrlická u Základní školy
na ul. Těrlické 969/24 a u Základní školy s polským jazykem vyučovacím, Těrlická 407 na označených přechodech pro chodce
– oprávnění platí ve dnech školní docházky v době do 7.30 do 8.00 hodin a od 12.00 do 13.00 hodin
– v příštím školním roce 2012/2013 Rada obce požaduje zajistit tuto
službu zaměstnanci obou základních škol v obci, s tímto nutno seznámit ředitele obou ZŠ.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 3 velikosti
2+kk v 3.NP domu č.1226 v Horní Suché na ulici Stavební 2a s paní
Márií Sládečkovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 35 Kč/ m2/měsíc
– v souladu s ustanovením § 686a odstavce 1) Občanského zákoníku se stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce
složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění
poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě svých závazků v souvislosti
s nájmem dále jen kauci ve výši 10 080 Kč
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– smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 16. 1. 2012 do 15. 1. 2013
s každoročním prodlužováním při splnění podmínek smlouvy
IV.1.2. Zasedání RO dne 19. ledna 2012
– Rada Obce Horní Suchá schválila přílohy ke smlouvě na dodávku tepelné energie uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a Dalkia Česká republika,
a. s., 28. října 3337/7, Ostrava platné od 1. 1. 2012:
– Ujednání o ceně, kterým se mění cena tepelné energie a nosného média
Sazba: 300S64
Byty – Teplo ÚT
459,70 Kč/GJ
Nebyty – Teplo ÚT 459,70 Kč/GJ
Sazba: 300S71:
Byty – Teplo TUV
434,– Kč/GJ
Nebyty – Teplo TUV 434,– Kč/GJ (vše bez DPH)
– Dohoda o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 2012
– Dohoda o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro přípravu
TUV v roce 2012
– Diagram na dodávku a odběr tepla pro objekty Lokalitní 1181, 1180,
1179 a Chrost 1178, 1177
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a fa Ing. Ladislav Zahradníček, projektová činnost ve výstavbě, 739 38 Soběšovice 270, zastoupenou Ing. Ladislavem
Zahradníčkem na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy II. NP
objektu č.p. 1257/24a ul. Těrlická v Horní Suché – rozšíření kapacity
MŠ“. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, navyšuje cena díla o 30 000 Kč bez
DPH a prodlužuje termín předání projektové dokumentace pro stavební
povolení do 30. 4. 2012.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Českého červeného kříže Karviná p. Luďka Rechberga, který představil projekt „Senior dopravy“:
– služba je určena pro:
			o zdravé seniory
			o tělesně, zdravotně postižené včetně doprovodu do ordinace
			o maminky s malými dětmi
– za spoluúčasti klienta (finanční) cca 7 Kč/km
– počítá se s finanční podporou MSK a jiné
– informační servis se statistikou bude kdykoliv k nahlédnutí
– náklady budou účtovány obci poměrnou částí
– vychází ze zkušenosti z Ústí nad Orlicí
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–
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–

–
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– lze řešit formou permanentek (přenosných)
– obec by měla projevit zájem o tuto službu, aby ČČK mohl podat žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj. Termín podání žádosti – zítra
tzn. 20. 1. 2012. Město Karviná už zájem projevilo.
Rada obce potvrdila svůj zájem o službu příležitostné dopravy seniorů
a zdravotně omezených nazvanou „Senior doprava“, provozovanou výlučně OS ČČK Karviná.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a VS-a. s., 703 00 Ostrava–Vítkovice, Rudná
30a, Izastoupenou Ing. Danielem Rimelem, předsedou představenstva
a výkonným ředitelem, na stavebně montážní práce pro stavbu „Bytový
dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“. Tímto dodatkem se navyšuje cena
díla o 338 455,50 Kč bez DPH.
Cena díla celkem je 24 637 833,50 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi REACONT, a. s., Havlíčkovo nábř. 38/2728, 702 00 Ostrava,
zastoupenou Ing. Lenkou erdík ka, předsedkyni představenstva, Janem
Noščákem, členem představenstva a Obcí Horní Suchá. Předmětem
smlouvy je pronájem části pozemku parc.č. 1055/1 a pozemku parc.č.
1057/1 v Průmyslové zóně František v Horní Suché. Účelem nájmu je využití pronajatých pozemků k realizaci stavby „Výcvikové a školící centrum František“ a jeho následné provozování. Cena nájmu ročně činí
55 770 Kč + DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru na projekt „Léčba a rozvoj včelařství“ na katastru obce Horní Suchá Českému
svazu včelařů, základní organizace Horní Suchá ve výši 6 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru:
a) jednoho kusu palety briket Ruf Hard v hodnotě 3 840 Kč panu Redaiovi Miroslavu, Důlní 890/7, Horní Suchá, přízemí byt č.3
b) jednoho kusu palety briket Ruf Hard v hodnotě 3 840 Kč panu Gaži
Dušanovi, Důlní 891/5, Horní Suchá, I. Patro byt č.11
c) jednoho kusu palety briket Ruf Hard v hodnotě 3 840 Kč paní Horváthové Nikole, Důlní 891/5, Horní Suchá, I. Patro byt č.14
IV.1.3. Zasedání RO dne 2. února 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na parc.č. 575/11 uzavřenou mezí Obcí Horní
Suchá a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným s pověřením hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského
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–
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kraje se sídlem Úprková 1, 702 23 Ostrava středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná, zastoupenou vedoucím střediska pro stavbu „Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Horní Suchá – III. Etapa“.
Obec Horní Suchá se zavazuje touto smlouvou zaplatit jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene pro protlak v dl. 13m 1000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá:
– neschválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a o právu stavby na parc.č. 3140/3 a 368/2 mezí Obcí Horní
Suchá a společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV – podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě písemné
plně moci společnosti NOVPRO FM, s. r. o. se sídlem 738 01 Frýdek-Místek, Sadová 609, pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475
v Horní Suché – přeložka NNv, kruh.ob II/474+5 “
– rozhodla o nutnosti předložit radě obce návrh dalších kroků nutných
k realizaci přeložky NN ve variantě zemního kabelového vedení.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o výpůjčce pozemku a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parc č. 3008/3 a parc.
Č. 3008/4 v k.ú. Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Statutárním městem Havířov, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov–Město, zastoupeným Ing. Eduardem Heczkem náměstkem primátora pro ekonomiku a správu majetku, pro stavbu „Odkanalizování městské části
Havířova, Bludovice, Životice a dalších lokalit“. Účelem smlouvy je sjednání podmínek využití pozemků parc. Č. 3008/3 a 3008/4 v k.ú. Horní
Suchá, kterých vlastníkem je Obec Horní Suchá, k výstavbě kanalizace.
Statutární město Havířov, jako budoucí oprávněný z věcného břemene
uhradí jednorázově 5 000 Kč bez DPH za zřízení věcného břemene pro
stavbu kanalizace na pozemcích ve vlastnictví Obce Horní Suchá
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce IBC, Pobřežní 620/3, Praha, Ing. Zbyňka Kožušníka, který představil nabídku
na zhodnocení finančních prostředků obce Horní Suchá. Nabídka byla
zpracovaná s ohledem na výnosy a také bezpečnost uložených finančních prostředků:
– jedná se o fond peněžního trhu investiční společnosti J & T Asset Managment, a. s. (bývalý Atlantik)
– jedná se o nákup podílových listů nikoliv přímo nákup akcií či dluhopisů
– minimální investice je 1 mil. Kč
– vstupní poplatek je 0%
– poplatek při odkupu je dle sazebníku: 1 mil až 2,499 mil – 0,6%, nad
2,5 mil Kč – 0,5%
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Pro obec Horní Suchá je možno dohodnout individuální poplatek při
uložení většího finančního obnosu, např. pro 5 mil < 0,5%
– garance – společnost nekoupí nic, co má malou nebo nízkou výkonnost, ale smluvně to ošetřeno nebude. O investici obce nepřijde, může
být však menší výnos
– investiční horizont je 9–12 měsíců
– smlouva se sepisuje na konkrétní dobu, např. 12 měsíců
– pomocí online přístupu je možno sledovat aktuální stav fond
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí projekty na změnu elektroinstalace společných
prostor DSP1 a DSP2 na ul. Sportovní čp. 1306/5 a 1345/7 v Horní Suché za účelem zřízení dvojfázových elektroměrů a využití nižší sazby
elektrické energie na ohřev TUV
b) vyhlásila veřejnou zakázku a schválila zadávací podmínky na akci
„Změna elektroinstalace společných prostor DSP1 a DSP2 – Horní Suchá, Sportovní 1306/5 a 1345/7“
c) rozhodla o obeslání těchto 5 firem s výzvou k podání nabídky:
VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá
VELK s. r. o., Přímá 6/1285, Horní Suchá
KOTT Martin L-M elektro, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín–Žilina
FRESH ELEKTRO, spol. s r. o., Průjezdní 15A/1238, 735 35 Horní Suchá
Mont Karviná a. s., areál Edě čp. 1216, 735 71 Dětmarovice
d) schválila hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Změna elektroinstalace společných prostor DSP1 a DSP2 – Horní Suchá, Sportovní
1306/5 a 1345/7“ ve složení : Ing. Martin Adamiec, Ing. Marian Pilch,
p. Josef Žerdík, náhradnicí : p. Evžen Faja, Ing. Marek Chlup
Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku objektu čp. 20 na ul. Hornosušské v Horní Suché (Dům zahrádkářů) společně s Ing. Petrem
Chlebikem, který souhlasil s tím, že zpracuje projektovou dokumentaci
na změnu užívání stavby a určili následující postup:
1) nutno dohledat projektovou dokumentaci k této stavbě, případně zhotovit pasport stavby
2) provést mykologický průzkum, na základě jeho výsledku zvolit další
postup a zpracovat projektovou dokumentaci
3) příprava na realizaci ústředního topení
4) pasport kanalizace
5) oprava omítek místností pro výpůjčku (vpravo od vstupní chodby
v 1 NP) a rekonstrukce schodiště na chodbě
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IV.1.4. Zasedání RO dne 16. února 2012
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby od 1. 3. 2012 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Česká
republika – Úřadem práce České republiky, zastoupeným Ing. Arch.
Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky v Ostravě.
– Rada Obce Horní Suchá vyhlásila záměr pronájmu objektu bez čp. na pozemku parc.č. 357/4 v areálu Požární zbrojnice za těchto podmínek:
– žadatel předloží souhlas a případné podmínky velitele výjezdové jednotky SDH k pronájmu výše uvedeného objektu
– objekt lze užívat ke skladování
– v pronajímaném objektu je zákaz kouření
– zájemce nabídne výši ročního nájemného za objekt
– zájemce předloží písemné nabídky s popisem zamýšlené činnosti, doložené platným oprávněním a nabízenou cenou na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení tohoto záměru
do 12. 3. 2012
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Petra Szymurdu
k projednání požadavků na zakoupení notebooků pro členy rady obce:
– parametry, počet kusů, vybavení
– otázka sdílení dokumentů, předávání podkladů pro zasedání rady
obce, možností jejich další úpravy apod.
Dále rada obce rozhodla o výměně současné nevyhovující grafické podoby územního plánu obce na jejich webových stránkách za soubory
PDF s kvalitnějším rozlišením s možností zobrazení detailů. Není tedy
třeba zakupovat další program k tomuto určený (v rámci GISu)
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč ZO ČSOP Stanice pro záchranu volně žijících
živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě,
742 54, na pokrytí výdajů na provoz záchranné stanice v roce 2012.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa VAPES CE s. r. o.,
Stonavská 51/6, 735 35 Horní–Suchá, na provedení stavebních prací
v objektu Dělnický dům na ul. Centrum v Horní Suché – barové sestavy.
Jedná se o tyto stavební práce:
– propojení zařizovacích předmětů barových soustav s připravenou vodoinstalací (nebylo v PD) včetně montáže ohřívače vody v baru v I.NP
(sál) za cenu 13 948,53 Kč bez DPH.
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, že neexistuje žádný právní předpis o označení
budov škol nebo školských zařízení a rozhodla takto: budovy škol v obci
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Horní Suchá budou označené státním znakem a nápisem se znakem
obce. Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zadání zpracování grafických
návrhu in-PRESS CZ s. r. o., Opletalova 608/2, Havířov za cenu 2 000 Kč
bez DPH (grafické návrhy, vizualizace a příprava pro smalt).
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku PROJEKTY VODAM
s. r. o., Galašova 158, Hranice na zpracování projektové dokumentace
pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – lokalita Paseky“ k územnímu a stavebnímu řízení včetně inženýrské činnosti. Cena projekčních prací je 175 200 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila s udělením výjimky z počtu žáků
ve 4 třídách mateřské školy při Základní škole a mateřská škola, Horní
Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá, a to z počtu
24 na počet 28 dětí. Celkem je zvýšen počet dětí v mateřské škole z 96
dětí na 112 dětí ve čtyřech třídách. Za předpokladu, že škola v roce 2012
zvýšené náklady na tuto výjimku z počtu dětí pokryje v rámci přidělených prostředků schváleného rozpočtu.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu movitých věcí, kterým se pronajímá celý mobiliář umístěný v prostorách Dělnického domu
o celkové hodnotě 3 294 381 Kč bez DPH od 1. 3. 2012 na dobu neurčitou
s patnáctidenní výpovědní lhůtou firmě Jarmila Waloszková, Obecní
543, Albrechtice, za cenu 3 000 Kč + DPH měsíčně.
Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o uznání závazku a splátkový kalendář uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Pohřební službou
CREDO s. r. o., Hrnčířská 42/5, Karviná–Fryštát, zastoupenou p. Dagmar Pytlíkovou. Jedná se o dlužnou částku ke dni 31. 12. 2012 ve výši
12 006 Kč za pronájem chladírny zesnulých.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila s realizací projektu „Hřiště pro děti“
financovaném z nadačního příspěvku od Nadace Partnerství, Údolní
33, Brno, na parc. 243 v k. ú. Horní Suchá na ul. Hornosušské občanskému sdružení Rodinné centrum Budulínek.
IV.1.5. Zasedání ZO dne 16. února 2012
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
– složení slibu nového člena zastupitelstva Ing. Marka Chlupa
– informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
– informace referenta investic o probíhajících stavebních akcích obce
– informace z jednání Finančního výboru
– informace z jednání Kontrolního výboru
– informace z jednání Výboru pro životní prostředí
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– informace z jednání Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo změnu termínu zasedání zastupitelstva na den 17. 4. 2012.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo
a) poskytnutí finančního daru ve výši 80 000 Kč na dofinancování
provozních nákladů Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 210, 736 53 Hnojník, zastoupeného ředitelem
Ing. Pavlem Dyrčíkem.
b) darovací smlouvu mezi Obcí Horní Suchá a Integrovaným sociálním
ústavem, Komorní Lhotka 210, zastoupeného Ing. Pavlem Dyrčíkem
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo
a) poskytnutí finančního daru ve výši 120 000 Kč na krytí provozních
nákladů SLEZSKÉ HUMANITĚ, o. s., humanitárnímu společenství pro
zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná–Nové
Město, zastoupenou ředitelkou Gertrudou Remešovou.
Darovací smlouvu mezi Obcí Horní Suchá a Slezskou humanitou, humanitárním společenstvím pro zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolovská 1761, Karviná–Nové Město, zastoupenou ředitelkou Gertrudou
Remešovou.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo vyhlášení záměru budoucího prodeje části pozemku parc.č.143/1 v k.ú.Horní Suchá na ul.6.srpna
za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, minimálně však 370 Kč/m2.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup spoluvlastnického
podílu 1/10 na pozemku parc.č.1538/15 v k.ú.Horní Suchá na ul.Brigádnická od pana Zdeňka Firly, Pod Zelenou 227, 737 01 Český Těšín
za cenu 4 307 Kč do majetku obce
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá zrušuje Obecně závaznou vyhlášku
č.3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ze dne 15. 12. 2011.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo převzetí drobného vodního
toku – levobřežního přítoku potoka Koutňák v ř. km 1,072 do správy
Obce Horní Suchá.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odměny za výkon funkce
za rok 2011:
a) členům výborů, kteří nebyli v daném roce členy zastupitelstva obce:
Ing. Marek Chlup 2 500 Kč, Ing. Marie Nedbalcová 800 Kč, Ing. Bohdana Wójciková 800 Kč, p. Eva Pastvová 800 Kč, p. Alfréd Lotter 800 Kč,
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JUDr. Evžen Kiedroň 1 000 Kč, Henryk Malysz 800 Kč, Jana Konopková 500 Kč, Zdeněk Chlup 500 Kč
b) členům Kulturní a sportovní komise, kteří nebyli v daném roce členy
zastupitelstva obce, ve výši 1 000 Kč: Mgr. Josef Běhan, Bružinová Anna,
Mgr. Dagmar Havlásková, Mgr. Drahomíra Holátová, Mgr. Ilona Chalupová, Jakub Kurzeja, Hedvika Makówková, Ivan Marini, Mgr. Bohdan Prymus, Pavlína Suchánková, Mgr. Marta Štixová, Mgr. Markéta
Tomíčková, Roman Vitoš, Iva Vitošová, Renáta Wdówková, Václav Zyder, Václav Štix.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup pozemku
parc. č. 1636/11 v k. ú. Horní Suchá od paní Daniely Zlámalové, Vilová
988/3, 7353 35 Horní Suchá, za cenu 6 210 Kč do majetku obce.

ZO uctilo minutou ticha památku zesnulého Rudolfa Moldrzyk, člena ZO

Ing. Marek Chlup složil předepsaný slib do rukou Ing. Jana Lipnera,
starosty obce

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Zastupitelstvo obce
16. 2. 2012“.
69

–

–

–

–
–
–
–

–

IV.1.6. Zasedání RO dne 29. února 2012
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost WIFINET o. s., Krajní
1569/2, Havířov–Podlesí o montáž zařízení pro přenos signálu WIFI
na skipové věži F4 v Průmyslové zóně František v Horní Suché a konstatovala, že tato žádost nesplňuje podmínky stanovené pro zájemce
ve zveřejněném záměru pronájmu části střechy, případně části betonové těžní věže F–4 v PZF v Horní Suché. V žádosti chybí souhlasné stanovisko a podmínky stanovené společností T – Mobile CZ, a. s.
a společností Internet pro každého, s. r. o., které mají na střeše betonové skipové věže F-4 již svoje anténní systémy.
Rada Obce Horní Suchá schválila udělení jednorázové odměny členům
Komise k projednávání přestupků Obce Horní Suchá, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za činnost v této komisi za rok 2011 v těchto
částkách:
paní Anně Sikorové
2 000 Kč
Ing. Jindřichu Funiokovi
2 000 Kč
JUDr. Evženu Kiedroňovi
2 000 Kč
panu Vladislavu Pilchovi
2 000 Kč
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 Ostrava-Poruba, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Liborem Štefkem
na tvorbu prohlížeče GIS obce Horní Suchá ve výši 46 560 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Klubu vodního lyžování
Havířov rozhodla o zařazení finančního daru ve výši 5 000 Kč do návrhu změny rozpočtu obce na rok 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 4 000 Kč Petře Kocurové, Horní Suchá na pokrytí
výloh na sportovní výstroj a výzbroj v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 6 000 Kč Filipu Swětíkovi, Stonavská 163, Horní
Suchá na podporu tanečního páru v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější a nejvhodnější nabídku
MgA. Pavly Richterové na dodávku části veřejné zakázky „Umělecká
díla pro objekt Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“, a to
vybavení vstupní haly uměleckými díly dle zadání za cenu 69 800 Kč.
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky „Změna elektroinstalace společných prostor DSP 1
a DSP 2 – Horní Suchá, Sportovní 1306/5 a 1345/7“
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b) schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a VAPES CE s. r. o., IČ: 25888595, Stonavská 51/6, Horní Suchá, která
předložila nejvýhodnější nabídku, na realizaci veřejné zakázky „Změna elektroinstalace společných prostor DSP 1 a DSP 2 – Horní Suchá,
Sportovní 1306/5 a 1345/7“ za cenu 535 334,91 Kč bez DPH.
c) „školička“ provozovaná občanským sdružením „Vzájemné soužití“. RO konstatovala poměrně vyhovující prostředí i zařízení „třídy“
i značný zájem dětí o probíhající akci – „Nakresli, jak chceš, aby vypadal tvůj dům“. Výkresy by mohly být vystaveny v prostorách obecního úřadu.
d) zahrádky za objektem PČR na ul. Stonavská u železniční vlečky
(na podnět stížnosti p. Jakuba Mihaldy). RO konstatovala, že v době
návštěvy se na pronajatém pozemku nevyskytovali žádní psi, kteří
by údajně mohli ohrožovat kolemjdoucí. Stav cest v lokalitě FD ovšem
začíná být opravdu v katastrofálním stavu a spol. RPG nadále neodstraňuje pobořené finské domky.
–

–

–

IV.1.7. Zasedání RO dne 15. března 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení platnosti smlouvy o nájmu uzavřenou mezi nájemcem Ing. Martin Grohman, Domovská 926/15, 720 00 Ostrava–Hrabová a pronajímatelem Obcí Horní
Suchá. Touto dohodou je ukončena platnost Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 31. 12. 2009, kterou pronajímatel pronajímal nájemci část
pozemku parc. Č. 1055/1, plocha „C2“ v PZF v Horní Suché. Ukončení
nájmu je ke dni 30. 4. 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o spolupráci uzavřenou
mezi poskytovatelem LEGOLA CZECH s. r. o, Králická 2104/1, Ostrava – Mariánské Hory zastoupená Ing. Petrem Kořínkem a Ing. Danielem Vodákem Ph.D. – jednatelé a Obcí Horní Suchá. Předmětem této
smlouvy je prezentace služeb poskytovatelem na webových stránkách,
seminářích a konferencích betonové skipové věže F4 za účelem oslovení možných investorů. Cena 3 000 Kč za 12 měsíců činnosti.
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) přechod užívacích práv k bytu č. 11 o velikosti 1+1 v 1.NP domu
č.p. 1345 v Horní Suché na ulici Sportovní 7 na paní Miladu Feberovou
b) smlouvu o nájmu bytu v důsledku přechodu užívacích práv dle
§ 706 Občanského zákoníku k bytu č. 11 o velikosti 1+1 v 1.NP domu
č.p.1345 v Horní Suché na ulici Sportovní 7 s paní Miladou Feberovou,
na dobu určitou od 16. 3. 2012 do 15. 3. 2013.
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Rada Obce Horní Suchá:
a) po provedení a vyhodnocení výběrového řízení, kde jediným kritériem byla cena díla, rozhodla, že veřejnou zakázku „Zhotovení boxů
na jízdní kola“ v prostoru čekárny na zastávce ČD v Horní Suchá
ve směru na Český Těšín, provede uchazeč Hlimont s. r. o., Školní
278/41, Havířov-Šumbark, za cenu 35 880 Kč včetně DPH.
b) schválila smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Hlimont s. r. o., Školní 278/41, Havířov–Šumbark, zastoupenou Bc. Milanem Kaslem, na výrobu, dodávku a montážní práce veřejné zakázky:
„Zhotovení boxů na jízdní kola“ v prostoru čekárny na zastávce ČD
v Horní Suchá ve směru na Český Těšín.
Rada Obce Horní Suchá:
a) přizvala na své zasedání zástupce České regionální televize – ČRTV,
s. r. o., kteří představili nabídku mediálních služeb a tvorby reportáží
z akcí (zpravodajství) a nabízí obci kompletní produkt:
– akce – 3× výstup, krátký článek, videa mají volné použití,
– nastavení videoportálu,
– vytvoří se kanál na Facebooku. Informace dostávají občané na svou
adresu přímo, ze všech obcí se tvoří zpravodajský server pro cca 56 kabelových TV. Připravuje se připojení na chytré telefony.
– Kalendář akcí – reportáž – 2 500 Kč vč. DPH
– Správa distribuce je v rámci paušálu 825 Kč měsíčně, tj. 9 900 Kč ročně
b) vzala na vědomí nabídku ČRTV, s. r. o. na vytvoření internetové TV
a rozhodla o realizaci nabídky:
– Vytvoření, zpráva a aktualizace internetové TV obce Horní Suchá – 9 900 Kč ročně.
– Cena za reportáž z akce (2 až 4 min.) – 2 500 Kč (cena je konečná,
nejsou plátci DPH).
Nutno doložit smlouvu ke schválení RO.
Rada Obce Horní Suchá schválila nájemné v bytech v nově budovaném bytovém domě na ul. Stonavská ve výši 45 Kč/m2. Nájemci těchto
bytů uhradí Obci Horní Suchá kauci ve výši 3 měsíčního nájemného.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí způsob prošetřování žádostí
o byty a „sociální“ byty.
Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Občanského sdružení Diakonie 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 termínu od 28. 5. –30. 5. 2012.
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Rada Obce Horní Suchá schválila dovybavení sálu Dělnického domu
zvukovou a světelnou technikou a zároveň rozhodla o zařazení do návrhu změny rozpočtu č. 1 částky 76 544 Kč ke krytí nákladů výše uvedeného záměru.
Rada Obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit dodatek k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním
městem Havířov, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov–Město, zastoupeným Ing. Zdeňkem Osmanczykem, primátorem a Obcí Horní Suchá.
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě
vykonává Městská policie Havířov pro obec Horní Suchá úkoly stanovené zákonem o obecní policii. Předmětem dodatku je změna a doplnění Čl. II a Čl. III. Jedná se o provádění měření rychlosti na komunikacích v katastru obce Horní Suchá a stanovení úhrady nákladů.
Za provádění této činnosti náleží statutárnímu městu Havířov 100 %
hodnoty uložených a uhrazených pokut.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila, na základě žádosti firmy JANKOSTAV s. r. o. spol. s r. o. Štěpaňáková 714/31 Ostrava–Kunčice,
z důvodu realizace stavby „Stavební úpravy ul. Centrum a Sportovní,
Horní Suchá, SO 101 III.etapa“ s úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Centrum v úseku dle předložené dokumentace – viz. Příloha,
v termínu od březen – 30. 9. 2012 a navrženou objízdnou trasou.
IV.1.8. Zasedání RO dne 29. března 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) Smlouvu o poskytování knihovnických informačních služeb v rámci
regionálních funkcí na rok 2012 uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná, Centrum 2299 zastoupenou Halinou Molinovou, ředitelkou a Obcí Horní Suchá
b) Smlouvu o dílo na rok 2012 uzavřenou mezi Regionální knihovnou
Karviná, Centrum 2299 zastoupenou Halinou Molinovou, ředitelkou
a Obcí Horní Suchá
Smlouvy se týkají nákupu, zpracování a dovozu knihovního fondu
a dalších služeb pro Obecní knihovnu.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilonu Chalupovou a ekonoma p. Taťánu Guth. Úkoly nové:
– zjistit podmínky na převoz jídla ze školní jídelny do MŠ ZŠsPJV. Rozdíl mezi auty pana Křibíka a obecní dodávkou
– uvést skrytou ztrátu ŠJ – zvýšený příspěvek od ÚSC ve vyhodnocení
hospodaření ŠJ
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– předložit jednoznačné srovnání plnění rozpisu rozpočtu ZŠ pro rok
2011
– provést ekonomické vyhodnocení zjištěných hodnot spotřeb energií:
– nutno řešit elektroměry v ZŠ. Vyhodnotit potřebnost 4 ks fakturačních elektroměrů, možnost zrušení některého z nich, přejít na dvousazbové měření u ohřevu TUV v ZŠ
– vysvětlení spotřeby plynu ve školní jídelně v roce 2011
– systém vytápění šaten tělocvičny o víkendech a prázdninách
– doložení nových krajských mzdových normativů a jejich srovnání
s předchozími, včetně vyhodnocení dopadu nových mzdových tarifů
na tuto školu
Rada Obce Horní Suchá schválila: $1
a) vyplacení odměn za 1. čtvrtletí 2012 ve výplatním termínu za březen 2012 ředitelce základní školy Mgr. Iloně Chalupové ve výši
10 000 Kč.
b) přijetí věcného daru Základní školou a mateřskou školy, Horní Suchá, příspěvková organizace od Kaufland Ostrava a to velikonoční
cukrovinky za 1 Kč
Rada Obce Horní Suchá:
a) chválila výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace za rok 2011, zisk ve výši
131 178,21 Kč
b) schválila jeho převedení ve výši 131 178,21Kč do rezervního fondu
školy
c) upozornila ředitelku školy Mgr. Ilonu Chalupovou, že při čerpání
rozpočtu se musí řídit předloženým rozpisem rozpočtu
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní
školy a mateřská školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá,
příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana
Prymuse a ekonoma p. Marciniakovou.
Úkoly nové:
– ke konečnému rozhodnutí o změně způsobu vytápění na bivalentní
zdroj(zemní plyn + dřevní štěpka) je nutno provést následující:
– nutnost zhotovení montážního otvoru do pláště budovy
– nutnost zhotovení otvoru pro zásobování palivem
– nutnost uvolnění místnosti „archívu“ pro účely umístění zásobníku
paliva
– doložit nové krajské mzdové normativy a srovnání s předchozími,
včetně vyhodnocení dopadu nových mzdových tarifů na tuto ZŠ
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Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn
za 1. čtvrtletí 2012 ve výplatním termínu za březen 2012 řediteli základní školy Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 10 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá:
– schválila výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
a souhlasí s pokrytím ztráty ve výši 4 973,40 z rezervního fondu.
b) upozornila ředitele školy Mgr. Bohdana Prymuse, že při čerpání
rozpočtu se musí řídit předloženým rozpisem rozpočtu
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce sportovní
haly p. Stanislava Faju k projednání situace ve sportovní hale a plnění
následujících úkolů: $1
– vytápění šaten ZŠ o víkendech, regulace školy a tělocvičny oddělit.
Ovládání je v tělocvičně. Možnost regulace termoventily. Možnost vytápění šaten přímotopy? Vypočítat, co je finančně výhodnější.
– dořešit terén mezi halou a sportovištěm
– vyřešit zákaz pití alkoholu a kouření v okolí haly
– řešení travnatého porostu před brankami fotbalového hřiště
– opravit zavlažování hřiště, doinstalovat trysky, které pokryjí celou
plochu hřiště.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce SK volejbalu Havířov p. Františka Horvátha, předsedu, p. Jakuba Zvolánka,
manažera a trenéra a p. Miroslava Kronenberga, kteří mají zájem
svou činnost přeložit do Horní Suché.
– jedná se o navázání činnosti volejbalového klubu působícího na Dole
Gottwald, nyní klub pracuje v Havířově
– kromě klasického působení Klubu by se podíleli i na přípravách akcí
obce, možnost uspořádat turnaje pro širokou veřejnost apod.
– předpokladem je působení v Hale v Horní Suché, herní prostory jsou
lepší než v Havířově, horší je to však se zázemím pro diváky, resp.
s místem pro diváky.
– tréninky by mohly probíhat 2× v týdnu v hale, jinak v Havířově.
V přípravném období – srpen – lze trénovat i venku, např. na hřišti
vedle školy
– družstva jsou: mladší žáci, starší žáci, kadeti. Byla by snaha realizovat
volejbalové kroužky na obou školách, jak muži, tak ženy. Pro tréninky
žáků by stačila tělocvična v ZŠ. Není nutno využívat přímo sportovní halu.
– financování Klubu se zatím předpokládá takto: 2,5 milionu Kč obec,
400 tisíc Kč volejbalový svaz a 0,5 milionu Kč od sponzorů. Roční mi75
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nimální rozpočet je tedy ve výši cca 3,5 milionu Kč. V tom je započten
i nájem hal, cestovné, úhrady rozhodčích… To je spočteno tak, aby
Klub byl schopen hrát play-off. Pro umístění v čele tabulky je nutno
vynaložit další finanční prostředky.
Rada Obce Horní Suchá nedoporučila zastupitelstvu obce schválit nabídku spolupráce mezi Obcí Horní Suchá a SK volejbalu Havířov.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a Ing. Petrem Chlebikem, ul. Pěší 2/444
Horní Suchá, na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy v objektu č.p. 20, Horní Suchá“ za cenu 144 000 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a Piotrem Szmekem, Pod Zvonek 284,
731 01 Český Těšín, na „Zhotovení nábytku pro objekt č.p. 869, Horní
Suchá“ za celkovou cenu 344 024 Kč
Rada Obce Horní Suché schválila pro stavbu „Bytový dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“ následující vícepráce:
– slaboproud – rozvody SAT ve výši 11 822 Kč bez DPH
– sádrokartony – záměna za protipožární provedení 70 203 Kč bez DPH
– vzduchotechnika, řešení kondenzátu, záměna komínků z plechu
za originální tvarovky Bramac 95 144 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) poskytnutí věcného daru jednoho kusu palety briket Ruf Hard v hodnotě 4 324 Kč paní Helmeciové Juditě, Důlní 890/7, Horní Suchá.
b) Darovací smlouvu mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, Horní
Suchá a paní Helmeciovou Juditou, Důlní 890/7, Horní Suchá
Rada Obce Horní Suchá jmenovala hodnotící komisi ve veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení „Dostavba interiéru II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“. Hodnotící komise bude plnit
i funkci komise pro otvírání obálek s nabídkami.
Složení hodnotící komise – členové: Náhradníci členů hodnotící komise:
1. člen: Josef Žerdík – místostarosta 1. náhradník : Ing. Jan Lipner
2. člen :p. Martin Miczka
2. náhradník: Marie Dědková
3. člen: Ing. Jan Bárta
3. náhradník: Ing. Martin Adamiec
4. člen :Ing. Petr Chlebík
4. náhradník : Ing. Marian Pilch
5. člen: Mária Sládečková 5.náhradník: RnDr. Romana Bandíková
Rada Obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje celkový objem rozpočtu o 5 440 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
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Životního prostředí podepsanou zástupcem fondu mezi Obcí Horní Suchá a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 zastoupený Ing.Radkou Bučilovou, pověřenou
řízením SFŽP na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ Těrlická 969, Horní Suchá-úspory energií“. Celková výše podpory činí 3 801 194,10 Kč.
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IV.1.9. Zasedání RO dne 4. dubna 2012
Rada Obce Horní Suchá po vyhodnocení průzkumů zpracovaných firmou Marpol a zadání PD na opravy objektu č.p. 20 konstatovala, že tento objekt, jehož část má ve výpůjčce OS Budulínek za účelem provozování
mateřského centra bude vyžadovat opravu, která bude časově náročnější oproti původním předpokladům (výměna stropů nad mateřským
centrem). Rada Obce proto rozhodla o prověření možnosti provozu výše
uvedeného zařízení dočasně v objektu č.p. 227 (červená škola). Objekt
č.329 na ul. Centrum(Zaremba), není možné využít ke komerčním účelům. V toto smyslu je také třeba odpovědět Ing. Kateřině Hekerové.
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí žádost MUDr. Dagmar Kubinové o pronájem nebytových prostor v objektu Hornosušská 20 v Horní Suché za účelem
provozování stomatologické ambulance
b) schválila zahájení jednání o bližší specifikaci požadavku a jeho začlenění do připravované úpravy objektu a také o výši uvažovaného
nájemného
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Klubu hornických důchodců o prominutí vratky finanční částky 1 500 Kč na klubovou činnost. Jednalo se o pronájem sálu na kulturní akce ve výši 1 500. Tuto
žádost zamítá pro nesplnění podmínek smlouvy a rozhodla o nutnosti
zajistit vratku ve výši 1 200 o. s. SDH za neoprávněné pronajmutí
obecní budovy.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000 Kč paní Anně Faberové, Kpt. Jaroše 787, 735 14 Orlová–Lutyně.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční dotace Klubu
vodního lyžování Havířov, Bludovická 755/4, Havířov–Město ve výši
5 000 Kč na zajištění provozu motorového člunu, který se využívá pro
trénink závodníků v sezóně 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila
a) pronájem části pozemku par. Č. 1110/7 v k. ú. Horní Suchá, Průmyslová zóna František v Horní Suché o výměře cca 2 220 m2, uchazeči: Daniel Zotyka, Mánesova 14/528, Havířov – Město za navrženou
77

–

–

–

cenu ročního nájmu ve výši 9 Kč/m2 + DPH. Nájemce zajistí přeložku
stávajícího chodníku mezi ul. Osvobození a ul. Důlní při splnění těchto podmínek:
– přeložku provede na své náklady
– situováni chodníku prokonzultuje s Obcí Horní Suchá
– chodník bude mít zpevněný povrch, který umožní bezpečnou chůzi
b) smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Danielem Zotykou,
Mánesova 14/528, 736 01 Havířov–Město a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc. Č. 1110/7 v Průmyslové
zóně František v Horní Suché. Účelem nájmu je využití pronajatého
pozemků k zřízení odstavné plochy a jeho následné využívání autodopravou a autoopravnou. Cena nájmu ročně činí 19 980 Kč + DPH.
Rada Obce schválila:
a) pronájem nebytových prostor – přístavku k objektu bez č. p. umístěného na pozemku parc. Č. 1055/81 v k. ú. Horní Suchá, Průmyslová zóna František o výměře 105,6 m2 nájemci: Vanda šlosarčíková – KALA, Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá, za navrženou
cenu ročního nájmu ve výši 320 Kč/m2 + DPH
b) smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Vandou Šlosarčíkovou – KALA, Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá a Obcí Horní
Suchá. Předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor v části objektu umístěného na pozemku parc. Č. 1055/81 v k. ú. Horní Suchá, Průmyslová zóna František a to přístavku ke skipové věži F4. Cena nájmu
ročně činí 33 792 Kč + DPH, měsíční platby nájmu činí 2 816 Kč + DPH.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila s uspořádáním soutěže, které náplň, místo a čas konání je uveden v žádosti ze podané Sborem dobrovolných hasičů Horní Suchá. Po celý průběh trvání soutěže je nutno
dodržovat zásady uvedené v „Dohodě o využívání skipové věže F–4
v Průmyslové zóně František v Horní Suché“, která byla schválena
Radou obce dne 22. 7. 2010. Za dodržování bezpečnosti na přilehlé
komunikaci k betonové věži F-4 a parkovišti je rovněž zodpovědný organizátor soutěže. Všichni účastníci soutěže musí být seznámení s obsahem výše uvedené dohody a obsahem tohoto povolení.
IV.1.10. Zasedání RO dne 12. dubna 2012
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku in-PRESS
CZ s. r. o., Milan Pěgřím, Opletalova 608/2, Havířov na zhotovení
cedulí na budovy škol v obci a vybrala variantu dle přílohy za cenu
12 540 Kč vč. DPH
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Rada Obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu o nájmu části
stavby – čekárna na zastávce u trati Českých drah – na umístění 5 ks
boxů na jízdní kola mezi pronajímatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1–Nové
Město, zastoupená Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava a nájemcem Obcí Horní Suchá za roční nájemné ve výši
250 Kč + DPH.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce firmy EKOFAS, která provedla opravu fasádu na kostele sv. Josefa a byly projednány tyto dokončovací práce:
– nutno odstranit čáru na fasádě kostela, oddělující dva druhy omítek
– vyměnit prasklé obložení z pískovce
– římskokatolická farnost si musí zabezpečit ukotvení zárubní hlavních dveří (vchod do kostela)
Rada Obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá neinvestiční dotaci o. s. SDH ve výši 3 000 Kč
na ceny do soutěže a občerstvení závodníků, pro druhý ročník soutěže
v hasičském víceboji v areálu PZF, dne 28. července 2012 v Horní Suché.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a společnosti ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE – ČRTV, s. r. o., Bystré 1323, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zastoupenou jednatelem Romanem Jurikem, jejímž předmětem je vytvoření, správa a aktualizace internetové TV obce Horní Suchá a tvorba
reportáží a záznamů z dohodnutých a objednaných akcí dle specifikace
typu zpracování akce. Cena byla stanovena ve výši paušálu 9 900 Kč
ročně a 2 500 Kč za reportáž.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi
objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti STASPO, spol. s r. o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava–Radvanice, zastoupenou jednatelem společnosti na provádění stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku stavby: „Odkanalizování obce Horní Suchá“, kterým s navyšuje
cena díla o cenu víceprací a snižuje o cenu méně prací. Cena víceprací je 12 076 560,9 Kč bez DPH, cena méně prací je 6 794 800,55 Kč
bez DPH. Cena díla se navyšuje o 5 281 760,35 Kč bez DPH. Cena díla
celkem je 112 298 090,3.Kč bez DPH. Méně práce spočívají ve zkrácení
tras jednotlivých kanalizačních sběračů, které byly označeny kontrolou SFŽP za zasíťování rozvojových lokalit v obci HS (rozvoj obce EU
nezajímá, sleduje pouze odstranění stávajícího znečištění). Vícepráce
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spočívají v nahrazení odečtených kanalizačních sběračů některými
kompletními stavebními objekty, které byly původně zařazeny v druhé
etapě budování kanalizace (zejména ul. Volontérská, gravitační část
„potoka Koutňák“ atd. Dále vícepráce spočívají v prodloužení protlaků, prodloužení chrániček na trasách kanalizačních sběračů v závislostí na skutečném uložení inženýrských sítí v trasách kanalizačních
sběračů (tyto neodpovídaly údajům, které byly poskytnuty projektantům stavby jejich správci) a chráničky zřízené při křížení stávajících
inženýrských sítí.
–

–

IV.1.11. Zasedání ZO dne 17. dubna 2012
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
a) ruší Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem ze dne 20. 10. 2011
b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Suchá č. 1/2012
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně jeho biologicky rozložitelné
složky a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/18 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
od pana Josefa Kubieny, Vřesová 5/879, 736 01 Havířov–Bludovice
za cenu 11 151 Kč do majetku obce.

Poznámka: Jedná se o pozemky na ulici Statková a Na Pasekách.

–

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/18 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
od manželů Antonína a Aleny Rybářových, Statková 435/1, 735 35
Horní Suchá za cenu 11 151 Kč do majetku obce.

Poznámka: Jedná se o pozemky na ulici Statková a Na Pasekách.

–

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/36 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
od pana Karla Franka, Obecní 219, 735 43 Albrechtice za cenu 5 588 Kč
do majetku obce.

Poznámka: jedná se o pozemky na ulici Statková a Na Pasekách.

–

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického podílu 2/371 na pozemcích parc. Č. 351/7, 358, 1023/11, 1036/9,
1036/10, 1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4, 3140/5,
3138/44, 3138/45, 3138/46, 3138/47 a 3134/48 v k. ú. Horní Suchá
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od Marcely a Vlastimila erdík ka, Pěší 24/6, 735 35 Horní Suchá
za cenu 675 Kč do majetku obce.

Poznámka: Jedná se o pozemky, které tvoří koryto potoka Sušanka a přilehlé
pozemky.

–

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického podílu 5/742 na pozemcích parc. Č. 351/7, 358, 1023/11, 1036/9,
1036/10, 1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4, 3140/5,
3138/44, 3138/45, 3138/46, 3138/47, a 3138/48 v k. ú. Horní Suchá
od paní Jany Krygielové, Hluboká 1029/5, 735 35 Horní Suchá za cenu
420 Kč do majetku obce.

Poznámka: jedná se o pozemky, které tvoří koryto potoka Sušanka.

–

–
–

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
a) neschvaluje záměr prodeje, případně pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Horní Suchá za účelem výsadby porostů
energetických dřevin firmě Suhox, s. r. o., Bašty 416/8, 602 00 Brno
b) pověřuje Radu obce Horní Suchá vypracováním materiálů na využití zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Horní Suchá pro výsadbu energetických rostlin vlastními kapacitami
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje nabídku spolupráce mezi
Obcí Horní Suchá a SK volejbalu Havířov.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje následující rozdělení grantů pro rok 2012 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj
kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši
261 780 Kč:
1) Skupina matice školské při MŠ s polským jazykem vyučovacím,
Horní Suchá, o. s.
17 800
2) Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suchá,
o. s. – (z toho 10 400 pro Kroužek krojovaných horníků u O.S. Dolu
František,
26 400
3) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Horní Suchá
01864 000
4) Skupina matice školské při Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, o. s.
19 380
5) Polský kulturně osvětový svaz v České republice, Místní skupina
PZKO v Horní Suché, o. s.
82 000
6) Sdružení rodičů ZŠ Horní Suchá, o. s.
68 500
7) Ženský pěvecký soubor Šárka, o. s.
11 500
8) Futsálový tým, Horní Suchá
15 000
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–

9) Český zahrádkářský svaz, ZO č. 16 Horní Suchá
6 400
10) Junák – svaz skautů a skautek ČR, 10. skautský oddíl Toulavej
6 000
11) Demokratická aliance Romů v ČR, o. s.
4 800
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 75 000 Kč Slezské humanitě, o. s., Sokolovská 1761, 734 01
Karviná–Nové Město na částečnou úhradu nákladů na pořízení zvedacího zařízení pro nepohyblivé klienty.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje udělení jednorázové odměny členům Výboru pro životní prostředí Obce Horní Suchá, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce, za činnost v této komisi za rok 2011:
Mgr. Jarmila Brodová 2 500 Kč, Mgr. Renata Rzymanová 2 500 Kč,
René Loder 2 000 Kč, Dominik Niemiec 2 000 Kč, Václav Zyder 2 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
a) odvolává z funkce člena Výboru pro národnostní menšiny obce Horní Suchá p. Janu Konopkovou, Rámová 5/709, Horní Suchá
b) jmenuje do funkce člena Výboru pro národnostní menšiny obce Horní Suchá p. Halinu Szegecsovou, Zalomená 5/480, Horní Suchá
IV.1.12. Zasedání RO dne 30. dubna 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 2 /2012/RO,
kterým se zvyšuje celkový objem rozpočtu o 1 mil. Kč.
Rada Obce schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa MUDr. Jana Jánského) paní Pavlíně Bidlové, Horní Suchá.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky hodnotící komisí pro stavbu „Dostavba interiéru II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“. Hodnotící komise pracovala ve složení:
p. Josef Žerdík, p. Martin Miczka, Ing. Jan Bárta, Ing. Petr Chlebik,
Dr. Bandíková a určila následující pořadí dodavatelů pro výše uvedenou stavbu:
1) PESTAV CZ s. r. o. Černá Cesta 990/1, 735 35 Horní Suchá,
IČ 27768201
2) VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČ 25888595
3) VOKD a. s. Nákladní /3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ 47675853
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a společností PESTAV CZ s. r. o. Černá Cesta
990/1, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Peterem Čečotkou
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–

na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Dostavba interiéru
II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“ za cenu 1 730 119,98 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o představení mezi Těšínským divadlem Český Těšín, p.o., Ostravská 67, 737 35 Český Těšín,
zastoupenou ředitelem Karolem Suszkou a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je realizace představení W. Shakespeare – Jiří Josek:
„Zkrocení zlé ženy“ dne 27. 5. 2012 v 18.00 hod. a 28. 5. 2012 v 10.00
hod. v Dělnickém domě v Horní Suché za cenu celkem 46 000 Kč
(45 000 Kč za představení + 1 000 Kč za dopravu).
Rada Obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení nájmu bytu s nájemkyní Uršulou Ševčíkovou, K Prádlu 1373, Horní Suchá. Nájemní
smlouva byla uzavřena na dobu určitou, avšak s automatickým prodlužováním délky nájmu, při řádném placení nájemného vždy o 1 rok.
Nájem bude ukončen k 31. 5. 2012. Rada obce zároveň pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera podpisem dohody o ukončení nájmu.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy PESTAV CZ
s. r. o., na částečnou rekonstrukci II.NP budovy č.p.227/4 ul. Sportovní v Horní Suché (kuchyňka) ve výši 76 711,71 Kč včetně DPH, dle
projektové dokumentace Ing. Chlebika.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o umístění zařízení vysílacího zařízení uzavřený mezi společnosti Internet pro
každého s. r. o., Strmá 205, 735 43 Albrechtice, zastoupená Petrem
Tichým a Tomášem Wojtynou – jednatelé a Obcí Horní Suchá. Dodatkem se s účinnosti od 1. 5. 2012 po dohodě stran zvyšuje nájemné
o 6 600 Kč/ rok, tzn. Nové roční nájemné činí 18.600 Kč + DPH.
Rada Obce Horní Suchá rozhodla o prominutí dlužné částky ve výši
14 524 Kč společnosti ENERGY INVEST s. r. o., Hradec Králové, kdy
v této věci probíhalo Insolvenční řízení a dvouleté soudní vymáhaní,
které nepřineslo žádné výsledky.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku IGEA s. r. o.,
Na Valše 3, Ostrava na vypracování projektové dokumentace pro
provádění stavby pro akci „Odkanalizování a čištění odpadních vod
v obci Horní Suchá – jednotná kanalizace ul. Těrlická (ZŠ s polským
jazykem vyučovacím) – ul. Sportovní (u OÚ) – dokumentace pro provádění stavby – přeložka vodovodu ve výši 35 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku IGEA s. r. o.,
Na Valše 3, Ostrava na vypracování dokumentace pro dodatečné stavební povolení pro akci „Horní Suchá – dešťová kanalizace na ul. Rovnoběžná“ ve výši 51 000 Kč bez DPH.
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Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova
18, P. O. BOX 103, Ostrava vydala souhlasné stanovisko k čerpání finanční rezervy pro organizaci OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020,
Ostrava pro rok 2012 v celkové výši 1 500 000 Kč.
IV.1.13. Zasedání RO dne 10. května 2012
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh směrnic o nakládání
s věcmi nalezenými a rozhodla o nutnosti vypracovat jednu směrnici
a předložit do RO 24. 5. 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
20 000 Kč Občanskému sdružení Podané ruce – Projektu OsA Frýdek
Místek, zastoupené ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě ze dne 12. 12. 2008
uzavřený mezi Obcí H. Suchá a Martinem Čechem, který se týká zrušení platby za internetové připojení nájemce sportovní haly.
Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy
na bytovou jednotku č. 3 na ul. K Prádlu 1373/25A v Horní Suché, v II.
Nadzemním podlaží o velikosti 1+2 v pořadí s p. Janou Pokornou, René
Růžičkou nebo Tomášem Havlíčkem. Termín obsazení bytu od 1. 6. 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a firmou Zemastav s. r. o., Frýdecká
708/462, Ostrava – Kunčice, zastoupenou Ing. Jaromírem Kukelkou,
jednatelem společnosti, na provedení stavebně montážních prací pro
stavbu: „Kanalizační přípojky (veřejná část) pro splaškovou kanalizaci na ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 326 581,98 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suché schválila vícepráce ve výši 173 960 Kč bez DPH
(horní skřínky kuchyňských linek) pro stavbu „Bytový dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“.
Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku Dělnického domu s nájemkyní p. Jarmilou Waloszkovou a bylo projednáno toto:
– Po instalaci brány do dvora, je třeba v provozní době otevírat jen jedno křídlo a tím znemožnit vjíždění aut do dvora, kromě zaměstnanců
– Dodržování provozní doby, lidé si stěžují na uzavřenou restauraci,
a to nejen při „akcích“ (svatby, narozeniny)
– Nutno oznámit kdo je určen a proškolen ze strany nájemce na obsluhu a údržbu provozovaného zařízení. Tato osoba musí mít také za toto
zařízení zodpovědnost.
– Dodnes nebyl předložen požadovaný seznam plánovaných akcí v sále
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Dělnického domu organizovaných nájemkyní
– Požadavek zamykání šaten na jevišti
– Vrácení zapůjčeného monitoru zpět do šatny
– Pořád zůstávají stopy na parketách přísálí, stopy po bednách
– Námět na promítání fotbalových zápasů Euro 2012 projekční technikou instalovanou v sále Dělnického domu. Odpověď: nájemkyně o toto
nemá zájem
– Reklama na obecních vývěsných tabulích a Informátoru, kdy bude
nějaké oficiální otevření terasy?
– Reklamace: světla, barva kovu zábradlí na terase, dlaždice, vyčistit
dlažbu, obklady, omítku, PZKO (fasáda), podhledy v chodbě, dveře
na rampu (únikové východy), jeviště: zakončovací lišty parket na jevišti, praskliny na stěnách v sále a na schodišti, opravit upevnění
zábradlí na schodech jeviště.
Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zřízení komise, která provede výběrové řízení na umělecká díla v Dělnickém domě v tomto složení:
Mgr. Pavla Richterová, Mgr. Renata Humel, Ladislav Szpyrc, Ing. Marian Weiser, Ing. Jan Bárta. Nutno navštívit p. Sibiňského a p. Dostála, tzn. Dodavatele, kteří předložili nabídky.
Rada Obce Horní Suchá vyzvala školskou radu při Základní škole
s polským jazykem vyučovacím ke sdělení stanoviska, zda má zřizovatel vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ s polským
jazykem vyučovacím
IV.1.14. Zasedání RO dne 21. května 2012
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí odstoupení fa Pestav CZ s.r.o. od realizace zakázky
„Dostavba interiéru II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“
b) zrušila usnesení RO – schválení smlouvy o dílo uzavřené mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a společností PESTAV CZ s. r. o., Černá
Cesta 990/1, Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Peterem Čečotkou
na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Dostavba interiéru II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“ za cenu 1 730 119,98 Kč bez
DPH
c) Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a společností VAPES CE s. r. o. Stonavská
51/6, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Ladislavem Čečotkou
na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Dostavba interiéru
II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“ za cenu 1 849 999,98 Kč bez DPH
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Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a VS-a. s., Ostrava–Vítkovice, Rudná 30a,
zastoupenou Ing. Danielem Rimelem, předsedou představenstva a výkonným ředitelem, na stavebně montážní práce pro stavbu „Bytový
dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“. Tímto dodatkem se navyšuje
cena díla o 351 129,00 Kč bez DPH. Tato částka je složena z následujících víceprací:
a) 95 144 Kč bez DPH – vzduchotechnika, řešení kondenzátu, záměna
komínků z plechu za originální tvarovky Bramac
b) 11 822 Kč bez DPH – rozvody SAT
c) 70 203 Kč bez DPH – sádrokartony – záměna za protipožární provedení
d) 173 960 Kč bez DPH – kuchyňské linky(horní skříňky)
Cena díla celkem je 24 988 962,50 Kč bez DPH.
IV.1.15. Zasedání RO dne 25. května 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila žádost Obce Horní Suchá o zařazení komunikace na ulici Vilová na pozemcích parc.č. 1636/5, 1636/8,
1636/9, 1636/10, 1636/11, 1636/12, 1636/13 a 1636/14 v k.ú.Horní Suchá do kategorie místních komunikací
Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč pro Klub přátel hornického muzea v Ostravě, Pod Landekem
64, 725 29 Ostrava–Petřkovice na jeho činnost v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá:
a) Souhlasila s připojením vodovodní přípojky k rodinnému domu Ing.
Danuty Chlupové, Modrá 1/1362, 735 35 Horní Suchá na pozemku
parc.č.3161/13 v k.ú.Horní Suchá na vodovodní řad DN 50 IPE na ul.
Modrá, který je v majetku obce.
) Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a právu provést stavbu vodovodní přípojky na ul.Modrá na pozemku
obce parc.č.3161/13 v k.ú.Horní Suchá mezi budoucí povinnou Obcí
Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá a budoucí oprávněnou Ing.Danutou Chlupovou, Modrá 1/1362, 735 35 Horní Suchá k rodinnému domu na pozemku parc.č.2967/6 v k.ú.Horní Suchá.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu bytu č.3 velikosti
2+1 v 2.NP domu č.p.1373 v Horní Suché na ulici K Prádlu 25a s Reném
Růžičkou za těchto podmínek: cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje na 30 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění posky86
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tovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem dále jen kauci ve výši 12 072 Kč. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013 s každoročním prodlužováním při splnění podmínek smlouvy.
Rada Obce Horní Suchá stanovuje pracovní úvazek vedoucímu organizační složky obce Sportovní hala panu Stanislavu Fajovi na 75 %, a to
po dobu od 1. 6. 2012 do 31. 8. 2012.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření uzavřenou mezi společností OK-AUDIT, s. r. o., Mojmírovců 1246, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory, zastoupenou jednatelem
Ing. Petrem Oherou a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Předmětem smlouvy je vykonání přezkoumání hospodaření Obce Horní Suchá
za rok 2012 za cenu 28 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila projekt „Kanalizace Kouty II.“
b) schválila Mandátní smlouvu na přípravu a zpracování Žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí České republiky a na zpracování finanční analýzy pro projekt „Kanalizace Kouty II.“ V celkové výši
180 000 Kč bez DPH u zhotovitele Allowance s. r. o., Korunní 810/104,
101 00 Praha–Vinohrady.
Rada Obce Horní Suchá schválila následující požadavky obce Horní
Suchá k prověření – doplnění návrhu zadání územního plánu Horní
Suchá:
– Umístění cyklostezky přes ulici Těrlickou a Centrum na levý břeh
vodního toku Sušanka (nyní navržena částečně na pravém břehu).
– Zakreslit drobný vodní tok „Volontérský“ (nyní bezejmenný) – levobřežní přítok k vodnímu toku „Koutňák“ a zařadit ho mezi vodní toky
s ochranným pásmem.
– Změna funkčního využití pozemků v ochranném pásmu hřbitova
(50 m) na zahradu, (nyní stávající a návrhové plochy bydlení v rodinných domech), mimo kolonii finských domků Horní Suchá – Podolkovice řešenou regulačním plánem
– Prověřit možnost umístění bytových domů kolem ul. Kasárenská
mezi železniční vlečkou a ul. Stonavská (nyní návrhová plocha pro občanskou vybavenost, bytové a rodinné domy a integrovaná zástavba),
ponechání části zahrádkářské kolonie.
– Pozemek parc.č. 2424 k.ú. Horní Suchá zařadit do plochy zahrady
a sady (pro možnost oplocení)
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– Prověřit možnost umístění dalšího domu s pečovatelskou službou.
– Stanovit regulativ min. plocha zahrady xxx m2 pro možnost umístění stavby zahrádkářské chaty (budova dle § 103 odst. 1 písm. A)
stavebního zákona, tj. do 25 m2
–

–

–

IV.1.16. Zasedání RO dne 5. června 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování uzavřenou mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, o. s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, zastoupený referentem zákaznického centra na základě pověření Romanou
Kosovou, Zákaznické centrum Havlíčkův Brod, Čechova 381 Havlíčkův Brod, a provozovatelem Obcí Horní Suchá, jejímž předmětem je
udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl pro hudební
produkci (užití hudebních děl k tanci – živá hudba – 7. Muzikantský
rej). Autorská odměna se sjednává ve výši 1 271 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o způsobu placení autorských odměn uzavřenou mezi DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, občanským sdružením, Krátkého 1, 190 03 Praha 9
a Obcí Horní Suchá. Jedná se o poplatky z poskytování kopírovacích
služeb za úplatu na obecním úřadu a knihovně.
Rada Obce Horní Suchá schválila Nájemní smlouvu na dobu neurčitou uzavřenou mezi pronajímatelem Obcí Horní Suchá a nájemcem
Ondřejem Vargou, Klimšova 5/660, 736 01 Havířov–Šumbark na část
pozemku parc.č.316 a 317 v k. ú. Horní Suchá, za nájemné ve výši
1 500 Kč/rok od 16. 6. 2012.

Poznámka: Jedná se o část pozemku na ulici Kasárenské.

–

–
–

–

Rada Obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Demokratické
aliance Romu v ČR, základní organizace Horní Suchá finanční dar
ve výši 5 000 Kč, který bude použit na zakoupení hudebních nástrojů
pro kapelu Roma-MIX.
Rada Obce Horní Suchá schválila věcný dar 6 ks pohárů TJ Depos
na turnaj tenisu ve výši cca 2 060 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem Ateliér S2 – ing. Arch.
Josef Starý, Český Těšín na zpracování Územního plánu Horní Suchá
za cenu 631 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá a společností JANKOSTAV s. r. o. Štěpánková 31/714, Ostrava Kunčice zastoupenou jednatelem Miroslavem
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–

–

–

–
–

Jankem na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Účelová
komunikace z ul. Centrum na pozemek p.č. 357/1“ za cenu 196 931 Kč
bez DPH.
Rada Obce Horní Suché schválila vícepráce ve výši 5 205 632,82 Kč bez
DPH a méněpráce ve výši 179 573,82 Kč bez DPH pro stavbu „Stavební
úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“. Tyto vícepráce
řeší:
– Sanace pláně pod komunikacemi na ul.Sportovní
385 234 Kč
– Sanace pláně pod komunikacemi na ul.Centrum
3 863 137 Kč
– Příjezdová komunikace k hasičské zbrojnici (zápočet) 104 685,82 Kč
– Památník obětem II. světové války
279 496 Kč
– Sloupky – zábrany proti pojezdu dlažby, mobilář
573 080 Kč
Méněpráce:
– Zpomalovací prah ul.Sportovní, valouny (okolo smrku) 179 573,82 Kč
IV.1.17. Zasedání RO dne 21. června 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč paní Marii Surovcové pro syna Jana Surovce, oba trvale bytem Horní Suchá na částečnou úhradu rekondičně – ozdravného pobytu.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč
Občanskému sdružení Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391, zastoupené předsedou Mgr. Vítězslavem Černochem. Tento dar je určen pro částečné krytí nákladů akce 4. setkání
opuštěných a handicapovaných dětí a mládeže z Moravskoslezského
kraje v Novém Jičíně a do darovací smlouvy je nutno zakotvit povinnost propagace této akce v Obci Horní Suchá.
Rada Obce Horní Suchá neschválila zařazení finančního příspěvku
spol. Kompakt, s. r. o, Opletalova 683, Poděbrady na projekt „Sociální
automobil SANTÉ Havířov“ do návrhu rozpočtu na rok 2013.
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky hodnotící
komisí pro stavbu „Dům zahrádkářů čp. 20, Horní Suchá – svislá izolace“. Hodnotící komise pracovala ve složení : Josef Žerdík, Ing. Jan
Bárta, Ing. Jan Lipner, Martin Miczka a určila následující pořadí dodavatelů pro výše uvedenou stavbu:
1. KUMAN spol s r. o., č. 1051/3, Karviná–Hranice
2. Stavby COMPLET Technologic s. r. o, Na Jánské 1869/56, Ostrava–
Slezská Ostrava
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–

–

–

–

3. VAPES CE, s. r. o, Ul. Stonavská 51/6, Horní Suchá
4. HORNSTAV CZ s. r. o, Chrost 986, Horní Suchá
b) schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní
Suchá a společností KUMAN spol. s r. o., č. 1051/3, Karviná–Hranice, zastoupenou jednatelem Janem Kubánkem na dodávku stavebně
montážních prací pro stavbu „Dům zahrádkářů čp. 20, Horní Suchá – svislá izolace“ za cenu 374 582,60 Kč bez DPH
Rada obce Horní Suchá dále rozhodla o nutnosti provedení oddílné
dešťové kanalizace ukončené vsakovací jímkou na pozemku obce a to
současně s izolací budovy při jedněch zemních pracích. Nutno předložit oceněný rozpočet za účelem vypracování případného dodatku
ke smlouvě o dílo.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč
Občanskému sdružení Romodrom Mezibranská 3, Praha 1, zastoupené koordinátorem Bc. Kateřinou Šutorkovou za účelem organizace
volnočasových aktivit dětí v Horní Suché.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi obcí Horní Suchá a fy Patrik Kubiczek, kamenické a restaurátorské
práce, ul. Ed. Urxe 5/283, Havířov. Dodatek se týká data ukončení stavby,
a to 20. 7. 2012, a navýšení ceny o 79 980 Kč vč. DPH z důvodu víceprací.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání projektanty
Ing. Kiškovou a Ing. Zahradníčka (fa ATRIS), kteří provádějí PD pro
budoucí MŠ na ul. Těrlické (bývalé nákupní středisko). Tito přednesli
následující problémy:
a) splašková kanalizace – dle jejich názoru jsou odpadní vody z výše
uvedeného objektu řešeny žumpou, která je pro nový způsob využívání nedostačující. Zástupce stavebního úřadu p. Miczka však operativně na jednání předložil projektovou dokumentaci, z které vyplývá, že
tento objekt je odkanalizován a domnívaná žumpa je septik. Požadavek obce – žádnou další kanalizaci neprojektovat, zaměření této kanalizace již provedla fa IGEA, v budoucnu nutno legalizovat jako řád
(pro napojení dalších objektů)
b) vodovodní přípojka – dle projektantů poddimenzována, DN25 (údaj
SmVaK a. s.). Dle zjištění vlastníka objektu p. Čečotky je DN přípojky
50, což je dostačující. Dále neprojektovat.
c) zásobování teplem – provoz dosavadních elektrických přímotopů
je drahý, nutno projektovat plynovodní přípojku. Odpověď – ano,
např. formou změny stavby před dokončením. Momentálně je zásobování teplem vyřešeno.
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–

–

–

K žádné z výše uvedených sítí není nyní nutno provádět územní řízení.
d) výtah do II. NP objektu – dle vyjádření stavebního úřadu je opravdu
dle stavebního řádu nutný. Lze však vyřídit na územní souhlas.
Další projekční a inženýrskou činnost je nutno provádět dle výše uvedeného tak, aby provoz mateřské školy mohl být zahájen k 1. 1. 2013.
Rada Obce Horní Suchá schválila snížení ceny pronájmu hřiště na badminton ve Sportovní hale v Horní Suché v měsíci červenci a srpnu
2012 na 100 Kč/kurt/hodina.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o hudební produkci mezi
společností SURF publishing s.r.o., Dlouhá 156, Blansko–Klepačov,
zastoupenou Ing. Václavem Ševčíkem, jednatelem (smlouvu vystavila
Lenka Vaňková, zaměstnankyně firmy) a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je hudební produkce dua Eva a Vašek na akci „Den jubilantů“, která se koná 9. 10. 2012 v Dělnickém domě, za cenu 35 000 Kč
+ příslušná sazba DPH.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje následující smlouvy se soubory vystupujícími na akci Fedrování s folklórem 2012, která se koná 22. 9. 2012
v Dělnickém domě:
a) Smlouvu o realizaci koncertu mezi Obcí Horní Suchá a Zespołem
Piesni i Tańca „Śląsk“ im. St. Hadyny, zastoupeným Zbigniwem Cierniakem, ředitelem souboru za cenu 14 000 zł vč. DPH.
b) Smlouvu o realizaci uměleckého pořadu mezi Sdružením přátel dětského folklorního souboru Jánošíček Brno, o. s., Šumavská 4, Brno,
IČ, zastoupeným Zdeňkou Kozubovou, vedoucí souboru a Obcí Horní
Suchá. Honorář za vystoupení kapely je ve výši 20 000 Kč vč. dopravného.
c) Smlouvu o realizaci uměleckého pořadu mezi Souborem písní a tanců Josefa Vycpálka, Kořenského 12, Praha 5, zastoupeným Pavlínou
Čermákovou, vedoucí souboru a Obcí Horní Suchá. Honorář za vystoupení kapely je ve výši 10 000 Kč. Doprava bude proplacena na základě předložené faktury za dopravu.
d) Smlouvu o realizaci uměleckého pořadu mezi Folklórním souborem
Šmykňa, Vaňkova 46/1010, Ostrava–Bělský les, zastoupeným Jiřím
Macháčem, vedoucím souboru a Obcí Horní Suchá. Honorář za vystoupení je ve výši 15 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku mezi Nadací OKD, Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava, Moravská Ostrava, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím Suchánkem a Obcí
Horní Suchá. Nadační příspěvek ve výši 90 000 Kč je účelově určený
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na realizaci projektu „Fedrování s folklórem 2012“ a je poskytován
z programu „Pro radost“.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro
Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché ve výši
36 000 Kč na odměny řezbařům, dopravu, benzin do pil, občerstvení,
pro druhý ročník „Řezbářského plenéru“ v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila cenovou nabídku Energetické agentury s. r. o., Strážovská
343/17, Praha 5 na zpracování Projektové dokumentace, energetického auditu, požární zprávy a rozpočtu stavby pro projekt „Zateplení
a výměna zdroje vytápění na budově čp.365, ul.Stonavská, Horní Suchá“ v celkové výši 134 000 Kč vč.DPH.
b) rozhodla o podání žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí ČR pro projekt „Zateplení a výměna zdroje vytápění na budově
čp.365, ul.Stonavská, Horní Suchá“.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru pro Český svaz včelařů, ZO Horní Suchá ve výši 3 000 Kč na projekt „Léčba
a rozvoj včelařství“ v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá:
a) bere na vědomí vzniklou havarijní situaci způsobenou zalomením
kanalizace na minimálně třech místech ležaté kanalizace v objektu
Mateřské školy, Stavební 1226, Horní Suchá.
b) schvaluje smlouvu o dílo na „Opravu zalomené kanalizace Mateřské školy, Stavební 1226, Horní Suchá“ s firmou VAPES CE s. r. o.,
IČ: 25888595 za cenu 505 502,89 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
11. 5. 2012 uzavřené mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35
Horní Suchá, IČ 00575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a fa Zemastav s. r. o., Frýdecká 708/462, 719 000 Ostrava– Kunčice, IČ 27772314, zastoupenou Ing. Jaromírem Kukelkou,
jednatelem společnosti, na stavebně montážní práce pro stavbu „Kanalizační připojky(veřejná část) pro splaškovou kanalizaci na ul.Centrum v Horní Suché“ Tímto dodatkem se snižuje cena díla o 24 415,32 Kč
bez DPH. Jedná se o méněpráce za asfaltování překopů po kanalizačních přípojkách. Vzhledem ke sladění prací s paralelně probíhající
stavbou „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní, Horni Suchá“
byla realizace těchto stavebních prácí bezpředmětná.
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je 247 736,26 Kč bez DPH.
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IV.1.18. Zasedání ZO dne 21. června 2012
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
– informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
– informace z jednání Kontrolního výboru
– informace z jednání Finančního výboru
– informace referenta investic o probíhajících stavebních akcích obce
– informace o realizaci nákupu akcií společnosti NWR Plc. Dne
14. 5. 2012. Obec Horní Suchá nabyla celkem 25 000 akcií za celkovou
cenu 2 883 625 Kč
– návrh jednotného financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/ 2012. Celkový objem rozpočtu se nemění.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá pověřuje referenta investic zjištěním
cenových nabídek nového plotu v rámci stavby „Důstojné centrum
obce Horní Suchá“ – žádost Uršuly Stoszkové, Eduarda Siudy, Alžběty
Siudové a Vladislava Siudy, Horní Suchá.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá projednalo návrh závěrečného účtu
Obce Horní Suchá za rok 2011 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje: $1
a) závěrečný účet SMOOK za rok 2011
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/72 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
na ul. Statková a Na Pasekách od paní Jiřiny Heczkové, Divišova 2428,
Karviná-Hranice za cenu 2 794 Kč do majetku obce.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/72 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
na ul. Statková a Na Pasekách od pana Milana Hutera, Klatovská 311,
261 01 Příbram V- erdí za cenu 2 794 Kč do majetku obce.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/72 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
na ul. Statková a Na Pasekách od paní Lenky Kotlárové, Jarní 584,
735 43 Albrechtice u Českého Těšína za cenu 2 794 Kč do majetku obce.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/36 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
na ul. Statková a Na Pasekách od pana Jiřího Starého, Vnitřní 1123/88,
735 35 Horní Suchá za cenu 5 588 Kč do majetku obce.
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10. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 1/18 na pozemcích parc.č.2108/7 a 2116 v k. ú. Horní Suchá
na ul. Statková a Na Pasekách od RPG RE Land, s. r. o., Gregorova
2582/3, 701 97 Ostrava–Moravská Ostrava za cenu 11 151 Kč do majetku obce.
11. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup pozemku
parc.č.3042/1 v k. ú. Horní Suchá na ul.6.srpna v okolí Podolkovického potoka od Radky Krištofové, Zelená 46/35, 735 35 Horní Suchá
za cenu 89 320 Kč do majetku obce.
12. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkup spoluvlastnického
podílu 4/371 na pozemcích parc. Č. 1932/3 a 1955/4 v k. ú. Horní Suchá, které tvoří koryto potoka Sušanka a přilehlé pozemky od Okresního podniku průmyslové výroby a služeb, Nový Jičín „v likvidaci“,
5. Května 11, 741 01 Nový Jičín do majetku obce dle znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou.
13. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Dohodu o náhradě škody
mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá a Miroslavem a Irenou Kuncovými, Potoční 2/481, 735 35 Horní Suchá ve výši
29 667 Kč za pokácení vzrostlých stromů a zlikvidování oplocení v rámci akce „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“.
14. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Dohodu o náhradě škody
mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá a Alfredem
Lukaszczykem a Marií Frischovou, Stavební 3/1224, 735 35 Horní Suchá ve výši 11 250 Kč za poničení stromů, keřů, rostlin a věcí v rámci
akce „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“.
15. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje dohodu o budoucí realizaci
stavby „protihlukové opatření – silnice II/475 ul. Dělnická“ mezi Správou silnic MSK a Statutárním městem Havířov.
16. Zastupitelstvo obce Horní Suchá
a) ruší usnesení zastupitelstva obce č. 3 ze dne 18. 8. 2011, kterým
schválilo Dodatek č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ ze dne 21. 6. 2010
uzavřené mezi Statutárním městem Havířov, Svornosti 2/86, 736 01
Havířov-Město, IČ: 00297488, zastoupeným Ing. Zdeňkem Osmanczykem, primátorem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní
Suchá, IČ: 00575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou,
na jejímž základě vykonává Městská policie Havířov pro obec Horní
Suchá úkoly stanovené zákonem o obecní policii.
Předmětem výše uvedeného dodatku č. 1 k této smlouvě bylo doplnění
článku II. „Určení rozsahu úkolů“ a článku III. „Úhrada nákladů“,
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na základě kterého bude provádět Městská policie Havířov měření
rychlosti na komunikacích v katastru obce Horní Suchá. Za provádění této činnosti náleželo statutárnímu městu Havířov 50 % hodnoty
uložených uhrazených pokut.
b) schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. j. 732/KP/2010 ze
dne 21. 6. 2010 uzavřené mezi Statutárním městem Havířov, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488, zastoupeným Ing. Zdeňkem Osmanczykem, primátorem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2,
735 35 Horní Suchá, IČ: 00575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem,
starostou. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2010 veřejnoprávní
smlouvu, na jejímž základě vykonává Městská policie Havířov pro
obec Horní Suchá úkoly stanovené zákonem o obecní policii. Předmětem výše uvedeného dodatku č. 1 k této smlouvě je doplnění a změna
čl. II a čl. III. Jedná se o provádění měření rychlosti na komunikacích
v katastru obce Horní Suchá a stanovení úhrady nákladů. Za provádění této činnosti bude náležet statutárnímu městu Havířov 100%
hodnoty uložených a uhrazených pokut. Ujednání původní smlouvy,
která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.
17. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje
a) zadání územního plánu Horní Suchá v souladu s ustanovením § 47,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu Přílohy č.3.
b) bere na vědomí způsob vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů podaných při projednání návrhu zadání územního plánu Horní
Suchá v rozsahu Přílohy č.2.
–

–

IV.1.19. Zasedání RO dne 10. července 2012
Rada Obce Horní Suchá pověřuje prováděním svatebních obřadů
v polském jazyce člena Obecního zastupitelstva Horní Suchá Ing. Karola Siwka -RO schvaluje rozpočtové opatření 4/2012/RO, kterým se
zvyšuje objem rozpočtu o 640 tisíc Kč.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku víceprací pro
stavbu „ Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 424 v Horní Suché.
Jedná se o tyto stavební práce:
– zemní práce – odkopaní objektu pro zateplení soklu za cenu 9 318 Kč
bez DPH
– okna soc zař. Stavební práce vyzdívka za cenu 4 849,02 Kč bez DPH
– zasyp struskou pod okapový chodník za cenu 2 316,48 Kč bez DPH
– okna soc. zař. omítky a lišty za cenu 13 145,95 Kč bez DPH
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–

– bourací práce – okna, venkovní omítky, vyčištění suterénu a půdy
za cenu 24 599,95 Kč bez DPH
– izolace proti vlhkosti venkovní schodiště za cenu 350,91 Kč bez DPH
– izolace tepelné po otlučení omítek za cenu 19 669,27 Kč bez DPH
– klempířské práce okna soc zař. za cenu 673,25 Kč bez DPH
– dodávka oken soc zař. vč táhel za cenu 29 177,46 Kč bez DPH
– konstrukce zámečnické – úprava stávajících větracích mřížek na fasádě za cenu 9 872,61 Kč bez DPH
– oprava schodiště dlažba za cenu 1 290 Kč bez DPH
– malby okna soc zař. 199 Kč bez DPH
– elektromontáže suterén po zateplení stropu za cenu 17 190,30 Kč bez
DPH
– přesun hmot 766,47 Kč bez DPH
Cena více prací celkem 139 420,07 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fa VS projekt,
s. r. o., Na Obvodu 45/1100,703 00 Ostrava–Vítkovice, IČ 25385054
na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
pro vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně geodetického zaměření nezbytně nutného pro zpracování PD a zpracování položkových rozpočtů pro stavby:
– „MK Rekultivační v Horní Suché, vč. Odvodnění“ za cenu 200 000 Kč
bez DPH
– „Park u Domu seniorů na ul. Vnitřní v Horní Suché“, za cenu
41 000 Kč bez DPH
– „Chodník podél ul. Těrlická od ul. Centrum k ul. Dělnické v Horní
Suché“ za cenu 89 000 Kč bez DPH
– „Chodník u ZŠ polské – ul. Sportovní v Horní Suché“ za cenu
23 000 Kč bez DPH
a dále pak projektovou dokumentaci ve stupni studia pro stavby:
– „Směrová úprava ul. 6. srpna, Horní Suchá v úseku ul. Volontérská – ul. U Prodejny studie“ za cenu 30 000 Kč bez DPH
– „Dětské hřiště na ul. Vnitřní na parc. Č. 773 v Horní Suché – studie“, za cenu 17 000 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku víceprací fa IGEA
s. r. o., Na Valše 3, Ostrava 1, a to výkonu autorského dozoru nad rámec dohodnutý SOD pro stavbu „ Odkanalizování a čištění odpadních
vod v obci Horní Suchá“ v rozsahu:
– zpracování rozdílů mezi PD ve stupni DSP a prováděním stavby pro
SFŽP za cenu 30 000 Kč bez DPH
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–

–

–

–

– zpracování podkladů ke změnovým listům za cenu 9 600 Kč bez DPH
– úprava trasy kanalizačního sběrače AX na ul. U Zastávky za cenu
4 800 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem 44 400 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku společnosti Energetická agentura, s. r. o., č. 343/17, Praha 5, a to na zpracování
energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy
a projektové dokumentace zateplení a výměny oken s modernizaci
zdroje vytápění včetně rozpočtů pro stavební povolení a udělení dotace na stavební úpravy objektu č.p. 365 na ul. Stonavské v Horní
Suché – Policie ČR, vše za cenu 112 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: „ Žaluzie – Základní škola Horní Suchá“ hodnotící komisí. Hodnotící komise pracovala ve složení: Ing. Jan Bárta, Ing. Jan
Lipner, Irena Korecká, Stanislav Faja
Komise určila následující pořadí dodavatelů pro výše uvedenou stavbu:
1) HELLA stínící technika s. r. o., Vojtova 1198, 664 34 Kuřim
2) Marian Telega, Dětmarovice 150, 735 71 Dětmarovice
3) Roman Rychlík, erdík ka 18/381, 735 35 Horní Suchá
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: „Ohýbaný nábytek pro objekt Tělovýchovné jednoty
č.p.869 Horní Suchá“ hodnotící komisí. Hodnotící komise pracovala
ve složení: Ing. Jan Bárta, Martin Miczka, Mária Sládečková, Iveta
Martiníková
Komise určila dodavatelem pro výše uvedenou stavbu:
1) Ton a. s., Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem
Rada Obce Horní Suché schválila cenovou nabídku firmy Projekty Vodam s. r. o na zpracování následujících projektových dokumentací:
1) „Horní Suchá – Ochranná hráz kolem Sušanky“ v rozsahu DUR,DSP,
včetně inženýrské činnosti, za cenu: 174 400 Kč vč. DPH
2) „Horní Suchá – Chodníky a komunikace na hřbitově“ v rozsahu
DUR, DSP, včetně inženýrské činnosti, za cenu: 170 400 Kč vč. DPH
3) „Horní Suchá – Chodník v ulici 6. srpna“ v rozsahu DUR, DSP, včetně inženýrské činnosti, za cenu: 87 600 Kč vč. DPH
Rada Obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi odběratelem SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupená
Ing. Petrem Pavlasem, předseda představenstva a dodavatelem Obcí
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Horní Suchá. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění
odpadních vod a ostraha objektu č. p. 323 umístěného na pozemku
parc. Č. 1056 v Průmyslové zóně František v Horní Suché.
Ceny služeb pro rok 2012 činí:
– dodávka pitné vody (vodné) – 39,94 Kč/m3 + DPH
– odvádění odpadních vod (stočné) – 28,85 Kč/m3 + DPH
– cena ostrahy – 1 500 Kč/měsíc + DPH
–

–

–

–

–
–

IV.1.20. Zasedání RO dne 19. července 2012
Rada Obce Horní Suchá zařadila do „Seznamu investičních akcí a větších oprav Obce Horní Suchá“ opravy níže uvedených komunikací:
– ul. Brigádnická (v délce od nádraží ČD – po ul. U Zbrojnice)
– ul. U Zbrojnice (v celé délce)
– ul. Průjezdní (v celé délce – po vybudování kanalizace)
– ul. Soustředěná (v délce od křižovatky s ul. Těrlická po napojení
na nový úsek této komunikace – po vybudování kanalizace)
– ul. Souběžná (v celé délce) – po vybudování kanalizace)
– ul. Zastavěná (v celé délce – po vybudování kanalizace)
Rada Obce Horní Suchá souhlasila s instalací zpomalovacích prahů
na ulici Volontérská, na základě žádosti, kterou podali občané obce
Horní Suchá jménem p. Jakuba Šebestíka, Volontérská Horní Suchá,
v rozsahu instalace 2 ks zpomalovacích prahů včetně 4 ks svislých dopravních značek na ulici Volontérská na náklady žadatelů.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč
pro BESKYD DZR., o. p. s., neziskové organizaci provozující „Domov
se zvláštním režimem“. Frýdek–Místek, zastoupený panem ředitelem
Ing. Liborem Sladkovským, na krytí nákladů pobytu občana obce
Horní Suchá v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá projednala žádost p. Haliny Klimasové, Pěší
108/4, Horní Suchá o opravu části oplocení svého pozemku, jenž mělo
být poškozeno údajným sesuvem svahu. Rada obce žádá o bližší vysvětlení výše škody a její přesnou lokalizaci, protože pozemek ve vlastnictví
obce sousedí s nemovitostí žadatelky pouze v délce cca 4–5 metrů.
Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení do seznamu Investičních
akcí a velkých oprav obce Horní Suchá dětské hřiště na ul. 6.srpna
na pozemcích parc.č. 1780/4 až 1780/6.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání předsedu Klubu hornických důchodců (KHD) v Horní Suché p. Romana Konopku a předsedkyni Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCHC) v Horní
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Suché p. Annu Jindrovou a projednala následující:
– vzájemné předávání plánu akcí na celý kalendářní rok
– KHD zapůjčí veškerý inventář a prostory SPCCCH, ale p. Jindrová
chce své věci zachovat
– KHD požaduje výměnu stávajícího nábytku za nový z estetických
důvodů. Pan Pilch nabídl SPCCH zánovní nábytek zdarma. Pokud nebude nábytek vyhovovat, pak je možnost zakoupení nábytku obcí
– Nutno vytvořit standardní podnájemní smlouvu mezi KHD a SPCCH,
ve které bude definováno přesné využití objektu pro SPCCH
Nutno opět zdůraznit, že obec provedla rozšíření objektu využívaného
KHD zejména z toho důvodu, že obdržela na tuto rekonstrukci finanční prostředky z prodeje budovy SPCCH darované obci. Cílem bylo a je
umístit obě výšše uvedené organizace do jedné budovy a tímto optimalizovat náklady na provoz obou organizací.
–

IV.1.21. Zasedání RO dne 24. července 2012
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání členy Výboru pro
životní prostředí a bylo projednáno zejména toto:
a) Kompostování
– V souladu s usnesením rady obce byla projednána nabídka firmy
JRK Waste Management, s. r. o, Trenčín na zavedení systému domácího a komunitního kompostování
– VŽP je pro zavedení tohoto systému kompostování po zveřejnění
a vyhodnocení ankety v Informátoru a letáčky ve schránkách, veřejná
schůze za účasti firmy a obce.
– Pokud se takto rozhodneme, je třeba urychleně zkoušet čerpání dotace ve SFŽP. Průměrná cena kompostéru je 2 200 Kč. Do žádosti o dotaci je třeba zahrnout také štěpkovač cca 500 000 Kč.
– Možnost pozvat zástupce fa na ZO za účasti VŽP
– Nutná spoluúčast občanů na nákupu kompostérů (cca třetina), v případě nečerpání dotace
b) Plán odpadového hospodářství
– Plán odpadového hospodářství by měl již předjímat dobu po ukončení příjmu z poplatku za ukládání odpadu z Deposu (1. 1. 2014 by měl
nabýt účinnost nový zákon o odpadech)
– VŽP má zapracovat do plánu odpadového hospodářství také jeho
ekonomiku
c) Skip
– Byla předložená koncepce využití betonové věže v PZF „výzkumné
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–

–

–

centrum pro obnovitelné zdroje“. Rada obce i Výbor pro životní prostředí s tímto souhlasí za předpokladu nalezení financování některým
subjektem
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi
Obcí Horní Suchá a společnosti HORNSTAV CZ s. r. o, Chrost 986,
Horní Suchá zastoupenou Jednatelem Jiřím Skupinem a Miroslavem
Židkem na stavebně montážní práce veřejné zakázky „Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 424 v Horní Suché“, kterým se rozšiřuje
předmět díla o vícepráce za cenu 139 420,07 Kč bez DPH. Cena díla
celkem je 1 807 864,83 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa HORNSTAV
CZ s. r. o, Chrost 986, Horní Suchá na provedení výstavby oplocení
na parc.č. 514/1 k. ú Horní Suchá, jako odstranění závady po stavbě
kanalizačního sběrače v rámci stavby „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“ za cenu 40 950 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo s dodavatelem prací
firmou Hornstav CZ s. r. o. se sídlem Chrost 986, Horní Suchá na zakázce „Sportovní hala Horní Suchá – oprava hromosvodové soustavy“. Za cenu 251 039,70 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí
Horní Suchá a fa VS projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava–Vítkovice, zastoupenou Ing. Miroslavem erdík ka na zpracování projektové
dokumentace pro níže uvedené stavby pro územní řízení a stavební
povolení včetně geodetického zaměření zájmového území, inženýrské
činnosti a položkových rozpočtů. Jedná se Smlouvy o dílo na tyto stavební objekty:
– „MK Rekultivační v Horní Suché, vč. Odvodnění“ za cenu 200 000 Kč
bez DPH
– „Park u Domu seniorů na ul. Vnitřní v Horní Suché“, za cenu
41 000 Kč bez DPH
– „Chodník podél ul. Těrlická od křižovatky s ul. 6. srpna k ul. Dělnické v Horní Suché“ za cenu 89 000 Kč bez DPH
– „Chodník u ZŠ polské – ul. Sportovní v Horní Suché“ za cenu 28 000 Kč
bez DPH a dále projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni studií pro stavby:
– „Směrová úprava ul. 6.srpna, Horní Suchá v úseku ul. Volontérskául. U Prodejny studie“ za cenu 30 000 Kč bez DPH
– „Dětské hřiště ul. Vnitřní na parc. Č. 773 v Horní Suché – studie“,
za cenu 17 000 Kč bez DPH
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Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na spolupráci s fa
ALLOWANCE s. r. o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ 26140136
pro zpracování dokumentace pro vyřízení dotací pro zateplení, výměnu oken a změnu topného zdroje pro stavbu „Stavební úpravy obj.
čp. 365 ul. Stonavská v Horní Suché – úspora energií“. Jedná se o práce v následujícím členění:

Poradenská činnost v rámci přípravy projektu
Příprava a organizační zajištění
podání žádosti o podporu
Zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
Poradenská podpora při podpisu
smlouvy s implementačním orgánem
Zajištění investičního dozoru

Bez DPH
5 000 Kč

DPH
1 000 Kč

S DPH
6 000 Kč

150 000 Kč

30 000 Kč

180 000 Kč

120 000 Kč

24 000 Kč

144 000 Kč

20 000 Kč

4 000 Kč

24 000 Kč

2 000 Kč mě12 000 Kč
10 000 Kč
měsíčně /
síčně / po ceměsíčně /
po celou dobu lou dobu reali- po celou dobu
realizace
zace
realizace
Zajištění závěrečného vyhodnoce30 000 Kč
6 000 Kč
36 000 Kč
ní akce

–

–

–

–

Rada Obce Horní Suchá potvrdila, že Mgr. Bohdan Prymus, je
od 1. září 2012 ředitelem Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem
Těrlická 407, Horní Suchá, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.
IV.1.22. Zasedání RO dne 9. srpna 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní a společností DUKAN spol. s r. o., Okrajová
1634/4a, Havířov–Podlesí, zastoupen jednatelem společnosti panem
Danielem Langem, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu
„Veřejné osvětlení na ul. Těrlické v místě křížení s ul. Polskou a v místě
křížení s ul. Zálesní v Horní Suché“ za cenu 121 099 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá nesouhlasila se zrušením služby ostrahy poskytovanou Obcí Horní Suchá dle dodatku smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi pronajímatelem Obci Horní Suchá a nájemcem
Jaroslavem Burou, Čelakovského 1594/2b, Havířov–Podlesí. Ostraha je
službou spojenou s nájmem a obec nemá zájem na tomto cokoli měnit.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila:
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a) s umístěním a zhotovením stavby Vývojová dílna speciálních technologií, červen 2012, místo stavby: ul. Průmyslová, Horní Suchá, p. č.
1055/1 s podmínkou:
– výkopové práce v místě křížení stávajících a zhotovovaných inženýrských sítí nutno provádět ručně. Jedná se o křížení stávajícího rozvodu zemního plynu s vodovodní přípojkou (bod 1 v Příloze č. 1), stávající přípojky zemního planu k hale společnosti RQL, s. r. o. s přípojkami
dešťové a splaškové kanalizace (bod 2 a 3 v Příloze č. 1). Místa křížení
jsou zobrazena v Příloze č. 1. Potrubí zhotovované vodovodní přípojky
nutno opatřit v místě křížení chráničkou. Přípojka teplovodu je řešena jako samostatná stavba s projektem: „Projekt odbočky teplovodu“
b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 116 zákona 183/2006 Sb.
Pro stavbu „Vývojová dílna speciálních technologií“
c) se vstupem na pozemek parc. č. 1055/1 za účelem zhotovení komunikace k hale a všech přípojek inženýrských sítí na témž pozemku
d) 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
žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila: $1
a) se zhotovením stavby dle dokumentace: Výrobní hala s administrativní budovou společnosti Střechy Hájek s. r. o., stupeň: DSP, datum
vyhotovení: 08/2011, projektoval: Ing. František Sonnek, s podmínkou:
– výrobní halu, administrativní budovu a sušičku řeziva umístit tak,
aby bylo dodrženo ochranné pásmo teplovodu. Konzultovat s Gascontrol spol. s r. o.
– pro přípojku teplovodu a jeho rozvody vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci
– doprojektovat vjezd z komunikace Na Františku
b) se vstupem na pozemek parc. Č. 1055/1 za účelem zhotovení komunikace k hale a všech přípojek inženýrských sítí na témž pozemku.
Majitelem hlavního rozvodu pitné vody, splaškové a dešťové kanalizace, sítě NN a VN, rozvodu zemního plynu a telekomunikace je Obec
Horní Suchá. Distributory, s kterými je nutno odsouhlasit připojení
a odběr jednotlivých medií jsou: NN a VN – STABRA CZ, s. r. o., zemní
plyn – Proenergo Trade s. r. o., telekomunikace – O2, a.s.
c) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k části pozemku parc. Č. 1055/1 mezi povinným – Obci Horní Suchá
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a oprávněným – Střechy Hájek s. r. o. a ukládá její uzavření před
podáním žádosti o stavební povolení, případně před podáním žádosti
o uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a Lineplan s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava–Mariánské Hory (okružní křižovatka). Jedná se o přeložku nadzemních vedení NN a sdělovacích kabelů na vedení v zemi za cenu
70 000 Kč + DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) vícepráce ve výši 35 612 Kč bez DPH pro stavbu „Účelová komunikace z ul. Centrum na pozemek parc.č. 357/1“. Vícepráce řeší doplnění komunikace o odvodňovací žlaby a záměnu dlažby HOLLAND
za dlažbu HAKL v barvě červené. B) dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a společností JANKOSTAV s. r. o. Štěpánková 31/714, Ostrava Kunčice zastoupenou jednatelem Miroslavem Jankem, na stavebně montážní práce pro stavbu „Účelová komunikace
z ul. Centrum na pozemek parc.č. 357/1“. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o 35 612 Kč bez DPH. Nová cena díla celkem je 232 543 Kč
bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) vícepráce ve výši 350 985,17 Kč bez DPH pro stavbu „Dostavba interiéru II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“. Vícepráce řeší vetší tloušťku vnitřních omítek (nerovnost povrchu VELOX), záměnu podlahové
krytiny z PVC za dlažbu, zakrytí odpadního stoupacího potrubí pomocí SDK, doplnění elektro.
b) dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a společností VAPES CE s.r.o. Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou
jednatelem Ladislavem Čečotkou, na stavebně montážní práce pro
stavbu „Dostavba interiéru II.NP budovy č.p. 869, Horní Suchá“. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o 350 985,17 Kč bez DPH. Nová
cena díla celkem je 2 200 985,15 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) méněpráce a vícepráce (ceny bez DPH) pro stavbu „Stavební úpravy
ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“.
I. Méněpráce:
– I.1. Úprava rozsahu prací schválených usnesením č. 256 na RO dne
5. 6. 2012:
– I.1. 1. Sanace pláně pod komunikacemi na ul. Centrum
-287 354,06 Kč – opraveno po zaměření skutečného stavu.
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– I.1. 2. Mobiliář -384 000 Kč – odečteno 48 ks zábran proti parkování.
– I.1. 3. Památník obětem II. Světové války -56 934,77 Kč – dodavatelem omylem zařazena položka patřící do jiného stavebního objektu
(příj.komunikace k has.zbrojnici).
– I.2. Nově schválené méněpráce:
– I.2. 1. Odvoz pokácených stromů -351 710,90 Kč – nerealizováno.
II. Vícepráce:
– II.1 Úprava rozsahu prací schválených usnesením č. 256 na RO dne
5. 6. 2012:
– II.1.1 Příjezdová komunikace k hasičské zbrojnici 47 676,16 Kč – zde
zařazeny položky, které byly omylem uvedeny v jiném stavebním objektu stavby (památník).
– II.2. Nově schválené vícepráce:
– II.2. 1. Přeložka NN 1 150 000 Kč – dílčí doplatek rozdílu nákladů
uvedených v SOD vs. Cenová nabídka ČEZ na tuto přeložku. Tyto vícenáklady byly fa ČEZ jako monopolním dodavatelem vynuceny, za účelem provedení nezbytné přeložky NN jejich vlastní firmou.
1) Památník obětem II.světové války
2) Mobiliář
b) dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a společností VOKD, a. s., Nákladní 1/3179, Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupenou Ing. Stanislavem Smugalou a Ing. Ivo Přibylem, na stavebně montážní práce pro stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a ul.
Sportovní v Horní Suché“. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla
o 4 808 321,28 Kč bez DPH. Nová cena díla celkem je 40 213 092,17 Kč
bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní a společností VAPES CE s. r. o. Stonavská 51/6,
Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Ladislavem Čečotkou na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Rekonstrukce WC na hřbitově v Horní Suché“ za cenu 200 883,28 Kč bez DPH.
IV.1.23. Zasedání RO dne 16. srpna 2012
Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku bytového domu na ul.
Stonavské a:
a) schválila tyto více práce
– odsávače par (nebylo součástí řešení PD) 190 892 Kč
– fasádní polystyren (dle skutečného zaměření fasády laserem)
62 678 Kč
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– hydroizolace balkonů 57 915 Kč
– zábradlí pro přízemní balkony 87 398 Kč
b) neschválila vícepráce a navýšení ceny zpevněné plochy (podklady
pod zámkovou dlažbu rampy, vstupy) 55 556 Kč
c) schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a VS-a. s., Ostrava–Vítkovice, Rudná 30a.zastoupena Ing. Ivo Přibylem, předsedou představenstva a výkonným ředitelem, na stavebně
montážní práce pro stavbu „Bytový dům ul. Stonavská, Horní Suchá“.
Jedná se o rozšíření předmětu díla o vícepráce schválené radou obce.
Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o 633 387 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlicka
969, 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
nákladů – tabulky je nutné doplnit o:
– zlomové body u elektrické energie ZŠ, zejména rekonstrukci kotelny – je doplněno v tabulkách školy, splněno
– chybějící spotřebu vody 2011 v MŠ – není doplněno, nesplněno
– u spotřeby vody na ZŠ upřesnit odběr vody na závlahu hřiště – je
doplněno v tabulkách školy, splněno
– u spotřeby plynu u školní jídelny chybí zlomový bod – je doplněno, splněno
– u tabulky spotřeb elektrické energie na jednotlivých fakturačních
elektroměrech vypustit názvy „přepínače“ (nejsou ani názvem elektroměru, ani specifikací místa odběru) a podobně – již se nepoužívá
v tabulkách školy, splněno
– MŠ – spotřebu tepla doplnit o časově jednoznačně upřesněné zlomové
body (konečně po několika letech urgencí.) – je doplněno v tabulkách
školy, splněno
– Ekonomické vyhodnocení získaných údajů chybí zcela (neděláme
přece tabulky pro tabulky), viz úkoly nové – nesplněno pokračuje
– Předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní rok v březnu – výsledky jsou předloženy za rok 2011 a schváleny – úkol plněn a trvá.
– Písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – za uplynulý 2. Q
byla hlášena p. Sládečkové a fa Vapes závada, a to zatékání kolem oken
na bočním schodišti, závada je podrobněji popsána v příloze – úkol plněn a trvá.
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– 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
předstihu. Materiály do RO, které se týkají plnění úkolů zpracovávat
přehledně tak, aby bylo zřejmé, jak tyto škola plní – cca týden před zasedáním rady obce – materiály předloženy 15. 6. 2012 – plní se, úkol
trvá.
– Sledování stavu oprav budovy školy a koordinace jejich provádění včetně předávání informací o nich mezi referenty OÚ a vedením
ZŠ – úkol je dále platný pro akce následující.
– Koordinace zajištění předkládání PD týkající se oprav ZŠ jejímu
vedení příslušnými referenty OÚ před započetím výběrových řízení
na provádění těchto oprav o kterých bude ředitelka informována a seznámí se s projektovou dokumentací – v uplynulém čtvrtletí byla ředitelce školy předložena k prohlédnutí nová PD pro úpravu dvorku
u školní jídelny – úkol se plní průběžně.
– zjistit podmínky na převoz jídla ze školní jídelny do MŠ ZŠsPJV. Rozdíl mezi auty pana Křibíka a obecní dodávkou. Náklady na dovoz
jídel jsou 44 000 Kč ročně pro MŠ a 44 000 Kč ročně pro PZŠ. Škola
se domnívá, že by byl problém s dodržením časů přepravy pro obědy
a svačinky obecním autem, bližší podmínky rozvozu jídla škola v příloze neuvedla – úkol splněn částečně
– Mgr. Chalupová předložila tabulky celorepublikových srovnávacích
standardů žáků 5. a 9.tříd a informovala radní, že škola v celorepublikovém srovnání má dobré výsledky, zejména v matematice a ČJ a horších výsledků škola dosáhla v AJ.
Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 2. čtvrtletí 2012
ve výplatním termínu za srpen 2012 ředitelce základní školy Mgr. Iloně Chalupové ve výši 18 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá udělila výjimku v počtu žáků ve třídách Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace,
Těrlicka 969, Horní Suchá, a to takto:
– z počtu 24 v 1. třídě na počet 28
– z počtu 24 v 2. třídě na počet 28
– z počtu 24 v 3. třídě na počet 28
– z počtu 24 v 4. třídě na počet 28
Celkem je počet dětí zvýšen na 112 žáků v Mateřské škole. Počet dětí
se zvýšil o 16 dětí ve čtyřech třídách Mateřské školy. Rada obce Horní
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Suchá si je vědoma povinnosti dofinancování případných zvýšených
nákladů spojených s udělením výjimky. Zvýšené náklady budou zohledněny při schvalování rozpočtu školy.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Vladislava erdík,
Vratka 7/694, Havířov – Bludovice, na zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce slaboproude a silnoproudé instalace budovy Obecního úřadu v Horní Suché“. Cena díla
je 54 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE. CZ,
s. r. o., Matiční 730/3, Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelem Petrem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky Stavební úpravy
MK ul. Náhradní v Horní Suché“ Cena díla je 33 333 Kč bez DPH.
IV.1.24. Zasedání RO dne 30. srpna 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu na trafostanici TS
KA_9166 Horní Suchá KD František mezi prodávající Obcí Horní Suchá a kupující ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,
zastoupená Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správy energetického majetku. Prodávající prodává kupujícímu majetek
za cenu 120 510 Kč bez DPH dle znaleckého posudku.
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí vyhodnocení stávajícího systému nakládání s biologickým odpadem v obci Horní Suchá, provedeného fy NAVIGA 4
s. r. o., která konstatovala, že tento systém generuje takové množství
vytříděného biologického odpadu (cca 600t/ročně), že jeho další podstatné navýšení a současné snížení tonáže směsného komunálního odpadu je nereálné. Právě významné snížení množství tohoto směsného
odpadu (po celou dobu „udržitelnosti projektu“) je však podmínkou
přidělení (neodebrání již přidělené) dotace
b) schválila dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb na vyřízení dotace pro financování akce „Zavedení systému nakládání s bioodpadem v obci Horní Suchá“ mezi klientem Obcí Horní Suchá a NAVIGA 4 s. r. o., Pobřežní 249/46, Praha 8, zastoupenou jednatelem
Milošem Blaškovanem.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu pozemků
parc.č.1541 a 1542 v k. ú. Horní Suchá na ul. Končinovka, které jsou
v majetku obce, mezi Obcí Horní Suchá a Otakarem a Jarmilou Paříkovými, Končinovka 215/7, Horní Suchá za cenu 800 Kč/rok.
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Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Mgr. Bohdana Prymuse, ředitele Základní školy a mateřská školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní
Suchá a byly projednány tyto body:
a) Úkoly stálé:
– Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů –tabulky je nutné doplnit o:
– spotřebu plynu v m3
– úpravu tabulky spotřeb vody o zlomové body
– úpravu tabulky el. Energie o zlomové body
– úkol nesplněn, trvá
– Předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní rok – jsou předloženy výsledky hospodaření v samostatném materiálu – úkol splněn za rok 2011, trvá.
– Písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – za uplynulé čtvrtletí byly zjištěny a hlášeny tyto závady:
1) dle zjištění revizního technika umístění vodičů hromosvodů na budově školy, neodpovídá normě min. 100 mm od zdi
2) plocha vlevo od hlavního vchodu do školy je špatně erdík ka, voda
místo odtékání od školy přitéká ke škole a vytváří tam louže a vsakuje
do základů, což způsobuje vlhko v suterénu – úkol trvá.
– 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 předstihu – materiály předloženy referentovi 28. 8. 2012 – úkol plněn a trvá.
– Řešení úbytku žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v médiích 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,
– Odečty spotřeby plynu a spotřeby tepla provádět ve stejném termínu
jako dodavatel tepla a plynárny tak, aby hodnoty spotřeby plynu a dodávek tepla byly srovnatelné. Ředitel školy zajistil a provádí odečty
současně s dodavatelskou firmou – úkol plněn a trvá.
V materiálech odlišit typem písma úkol a zprávu z plnění úkolu
(např. kurzívou) – plní se průběžně
Ke konečnému rozhodnutí o změně způsobu vytápění na bivalentní
zdroj (zemní plyn + dřevní štěpka) je nutno provést následující:
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– Vyhodnotit nabídku fa CAT fire servis Trading s. r. o. Ostrava z hlediska návratnosti stavebních úprav, hrazených obcí
– Nutnost zhotovení montážního otvoru do pláště budovy
– Nutnost zhotovení otvoru pro zásobování palivem
– Nutnost uvolnění místnosti „archívu“ pro účely umístění zásobníku
paliva – úkol splněn,
Doložit nové krajské mzdové normativy a srovnání s předchozími,
včetně vyhodnocení dopadu nových mzdových tarifů na tuto ZŠ
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zajištění stravování zaměstnanců Obce Horní Suchá uzavřenou s Alenou Gletovou, Hornosušská 213/76, Horní Suchá. Předmětem smlouvy je zajištění stravování zaměstnanců obce v zařízení Restaurace Na Kopečku, Hornosušská
213/76, Horní Suchá od 1. 9. 2012.
Rada Obce Horní Suchá na základě předložených seznamů uvedených v příloze schválila pořadí žadatelů na sepsání nájemní smlouvy
na nově vybudované byty na ul. Pensijní čp. 1441 a 1442 v Horní Suché a na sepsání nájemní smlouvy na byty sociální v tomtéž domě:
Jméno, příjmení

Datum nar.

Trvalý pobyt

Markéta Podhraźská

21. 6. 1979 Horní Suchá, Lokalitní 1180/4
Jozefa Chrenková
10. 9. 1935 Horní Suchá, Sportovní 1306/5
Marta Moldrzyková
2. 4. 1948 Horní Suchá, Těrlická 396/12
David Kozel
27. 10. 1985 Horní Suchá, Drážní 99/1
Jaroslava Pietruszko- 27. 7. 1988 Horní Suchá, Prává
delní 693/13
Marcela Muchová
31. 5. 1982 Horní Suchá, Kasárenská 393/3
Marian Klimas
2. 3. 1986 Horní Suchá, Pěší
108/4
Martin Zviják
3. 1. 1987 Horní Suchá, Dr.
Glazera 1229/5
Barbora Kameníková 29. 3. 1984 Horní Suchá, Vnitřní 825/27
Klára Jagošová
24. 3. 1987 Horní Suchá, Finská
1059/34
Tomáš Havlíček
22. 10. 1984 Horní Suchá, Pensijní 974/5
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Adresa bytu
Pensijní 1441

Soc.
byt
ano

Pensijní 1441

ano

Pensijní 1441

ano

Pensijní 1441

ano

Pensijní 1441

ano

Pensijní 1441
Pensijní 1441
Pensijní 1441
Pensijní 1441
Pensijní 1441
Pensijní 1442

ano

Marie Stankovičová

2. 5. 1932

Anna Turková

19. 7. 1965

Jolana Kratochvílová

5. 5. 1955

Lucie Mikušová

5. 6. 1983

Petr Bebenek

1. 8. 1985

Ladislav Nový

5. 7. 1950

Markéta Jane Kašpárková
Ivan Marini
Vanda Mariniovoá
Jarmila Dlabačová

13. 9. 1988

–
–

–

–

22. 11. 1954
13. 10. 1957
11. 8. 1983

Horní Suchá, Vnitřní 833/31
Horní Suchá, Vrchní
552/22
Horní Suchá
Dr. Glazera 1215/15
Horní Suchá, Spodní
608/14
Horní Suchá,
Dr. Glazera 1230/6
Horní Suchá, Stavební 1226/2a
Horní Suchá, Lipová
930/4
Horní Suchá
Stavební 1222/7
Horní Suchá,
Dr. Glazera 1213/19

Pensijní 1442

ano

Pensijní 1442

ano

Pensijní 1442

ano

Pensijní 1442

ano

Pensijní 1442
Pensijní 1442
Pensijní 1442
Pensijní 1442
Pensijní 1442

Rada obce požaduje předložení celkového seznamu žadatelů o byty,
ve stejném rozsahu jako u DPS.
Rada Obce Horní Suchá schválila nabídku firmy AKTÉ spol. s r. o.
Kvítková 248, Zlín a rozhodla zakoupit 3 ks vícestupňové regulace
REVERBERI do RVO ul. Podjezdová, RVO Grabovščok a RVO Chrost
za cenu pro přímý nákup 330 000 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila Darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 3 500 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v Horní Suché na zakoupení nábytku do klubovny v objektu
KHD na ul. Vnitřní.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací fa KARO
inženýrské sítě s. r. o., Železárenská 1267/21, Ostrava–Mar. Hory, pro
stavby „Oprava stávající místní komunikace ul. Dvojitá, Horní Suchá“ a „Oprava místní komunikace ul. Šikmá, Horní Suchá“ pro tyto
stavební práce:
Ul. Dvojitá:
– provedení 4ks chrániček na plynovodních přípojkách (požadavek
RWE) za cenu 75 600 Kč
– provedení 1 ks – půlená chránička na vodovodní přípojce (požadavek SmVaK) za cenu 10 800 Kč bez DPH
– dešťová kanalizace DN 200 (propojení na propustek v křižovatce
s ul. Šikmá) za cenu 6 600 Kč bez DPH
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– RŠ Tegra DN 600 s vtokovou mříží 1 ks napojení dešťové kanalizace
z ul. Dvojitá a Šikmá u propustku/ za cenu 20 100 Kč
– vtokový objekt dešťové kanalizace 1 ks (ul. Dvojitá) za cenu 5 900 Kč
bez DPH
Cena víceprací ul. Dvojitá 119 000 Kč bez DPH
Ul. Šikmá:
– provedení 1ks půlená chránička vodovodní přípojky za cenu
10 800 Kč bez DPH
– sanace pláně 516,59 m2 za cenu 178 192 Kč bez DPH
Cena víceprací ul. Šikmá 188 992 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem 307 992 Kč bez DPH (Cena díla dle SOD
4 157 821 Kč bez DPH)
Rada Obce Horní Suché schválila vícepráce ve výši 17 091,74 Kč bez
DPH pro stavbu „Dům zahrádkářů – Izolace domu zahrádkářů Horní
Suchá“
Tyto práce řeší:
Hloubení rýh
5 141,48 Kč
Vápenocementová omítka
4 064,58 Kč
Dodávka a montáž Acodrainu
6 204 Kč
Bourání betonu
1 681,68 Kč
IV.1.25. Zasedání RO dne 30. srpna 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu na trafostanici TS
KA_9166 Horní Suchá KD František mezi prodávající Obcí Horní Suchá a kupující ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupená Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení
Správy energetického majetku. Prodávající prodává kupujícímu majetek za cenu 120 510 Kč bez DPH dle znaleckého posudku.
Rada obce následně navštívila základní školu a konstatovala následující:
– vlhnutí vnitřních stěn způsobené zřejmě špatným stavem ležaté kanalizace, nutno provést endoskopii kanalizace pro zjištění stavu popř.
zjištění závady a její provizorní opravu
– z jižní strany školy (od cukrárny) na pravé straně je gajger utopený pod úrovní terénu, nutno zvýšit terén a vyřešit odtok stojaté vody
do dešťové kanalizace
– nutné větrání celého objektu
Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny
za 2. čtvrtletí 2012 ve výplatním termínu za srpen 2012 řediteli zá111
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kladní školy Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 13 000 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje nájemní
smlouva o dalších 12 měsíců na byt č.1, Těrlická 424/7, Horní Suchá
od 1. 9. 2012 s manželi Tadeášem a Annou RZYMANOVÝMI
b) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje nájemní
smlouva o dalších 12 měsíců na byt č.1, K Prádlu 1015/25, Horní Suchá od 1. 9. 2012 s paní Pavlínou BARDOŇOVOU
c) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje nájemní
smlouva o dalších 12 měsíců na byt č.2, Stonavská 365/3, Horní Suchá od 1. 9. 2012 s panem Adamem PREISNEREM.
d) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje nájemní smlouva o dalších 12 měsíců na byt č. 12, Lokalitní 1180/4, Horní
Suchá od 1. 9. 2012 s manželi Markétou a Marcelem KISEĹOVÝMI
e) dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje nájemní smlouva o dalších 12 měsíců na byt č. 2, Stavební 1226/2a, Horní
Suchá od 1. 9. 2012 s manželi Nelli a Lubomírem SLÁDEČKOVÝMI
f) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje nájemní
smlouva o dalších 12 měsíců na byt č. 1 Stavební 1226/2b, Horní Suchá od 1. 9. 2012 s manželi Ing. Zbygniewem a Evou MOLINKOVÝMI.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu bytu č. 4 velikosti
2+1 v 2.NP domu č.p.1179 v Horní Suché na ulici Lokalitní 2 se sl. Zuzanou Woźnicovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 40 Kč/ m2/měsíc
– v souladu s ustanovením § 686a odstavec 1) stanovuje nájemci při
sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu
a k úhradě jiných svých závazků v souvislostí s nájmem dále jen kauci
ve výši 13 281 Kč
Rada Obce Horní Suchá na základě předložených seznamů schválila pořadí žadatelů na sepsání nájemní smlouvy na nově vybudované
byty na ul. Pensijní čp. 1441 a 1442 v Horní Suché a na sepsání nájemní smlouvy na byty sociální v tomtéž domě: Markéta Podhraźská,
Jozefa Chrenková, Marta Moldrzyková, David Kozel, Jaroslava Pietruszková, Marcela Muchová, Tomáš Havlíček, Marie Stankovičová,
Anna Turková, Jolana Kratochvílová, Lucie Mikušová
Rada obce Horní Suchá schválila nabídku firmy AKTÉ spol. s r. o.
Kvítková 248, Zlín a rozhodla zakoupit 3 ks vícestupňové regulace
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REVERBERI do RVO ul. Podjezdová, RVO Grabovščok a RVO Chrost
za cenu pro přímý nákup 330 000 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila předloženou cenovou nabídku firmy
HORNSTAV CZ s. r. o., ul. Chrost 986, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Jiřím Skupinem na dodávku stavebních prací pro
stavbu „Změna využití pozemku parc.č. 34/1+34/16 – Modulace terénu“. Cena díla je 74 616 Kč bez DPH.
IV.1.26. Zasedání RO dne 13. září 2012
Rada Obce Horní vzala na vědomí jmenný seznam neuspokojených
žadatelů o místo v MŠ (Stavební) pro školní rok 2012-2013. Vyjádření
ředitelky MŠ p. Richterové:
– počet nepřijatých dětí činí 20, dalších 11 dětí přišlo po vyhlášeném
zápisu a 7 přišlo v průběhu prázdnin. Celkový počet nepřijatých dětí
činí 38.
– v letošním r. nastoupilo do ZŠ 30 dětí. V dalším školním roce 2013– 14
cca 40 dětí. V r. 2014–15 cca 45.
– v roce 2009 se narodilo 46 dětí, r. 2010 se narodilo 56 dětí a v r. 2011 48
dětí.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Mariniho, předsedu TJ DEPOS H. Suchá, k projednání žádosti o umělou trávu třetí
generace + umělé osvětlení na tréninkovém hřišti (současné škvárové)
v areálu TJ. Stávající hřiště je neustále využíváno a tím pádem příliš
zatěžováno. Předpokládaná cena cca 8 000 000 Kč při předpokládané
spoluúčasti obce 80 %. 20 % p. Marini domluví s fotbalovým svazem.
Zjistí také, kdo o dotaci bude žádat (obec nebo TJ). Existuje také možnost požádat o dotaci z OP přeshraniční spolupráce.
Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí nabídky těchto uchazečů: STRABAG a. s., TEVOS,
s. r. o., Tadeáš Koch – farma Stonava, JUBAR spol. s r. o., na zhotovení níže uvedené veřejné zakázky
b) schválila nejvýhodnější nabídku fa Tadeáš Koch – farma Stonava, na dodavatele veřejné zakázky: „Spojovací chodník ul. U Zastávky – ul. Končinovka v Honí Suché“ a „Stavební úpravy, včetně odvodnění stávající MK spojnice ul. Vnitřní – ul. Vnitřní v Horní Suché“.
Cena stavebně montážních prací je 2 046 808,30 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a společnosti VAPES CE s. r. o., na stavebně montážní práce veřejné zakázky: „Zastřešení rampy Domu seniorů“ a „Zastřešení
113

–

–

–

–
–

–

rampy Klubu hornických důchodců“ na ul. Vnitřní v Horní Suché“.
Celková cena stavebně montážních prací je 413 926,81 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a společnosti JUBAR, spol. s r. o. na stavebně montážní práce veřejné zakázky: „Odkanalizování a čištění odpadních vod
v obci Horní Suchá II. etapa – SO O1 ul. Hluboká“, Rozšíření vodovodu na ul. Lesní v Horní Suché – západ“ a „Splašková kanalizace na ul.
U Vodojemu v Horní Suché“. Celková cena stavebně montážních prací
je 2 417 551 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společností HELLA stínící technika
s. r. o., se sídlem Turkova 828, 149 00 Praha, zastoupena jednatelem
Ing. Ladislavem Součkem na dodávku žaluzií pro stavbu „ Venkovní
žaluzie – Základní škola ul. Těrlická 969/24, Horní Suchá“ za cenu
479 730,19 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím Obcí Horní Suchá a kupujícím společnosti SMP Net, s. r. o.,
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupenou
na základě plné moci ze dne 31. 12. 2009 společnosti RWE Gas Net,
s. r. o. za kterou je zmocněn jednat Tomáš Malík, vedoucí rozvoje a obnovy DS a Ing. Věra Tichá, technik rozvoje Předmětem Kupní smlouvy
je prodej STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro stavbu „Bytový
dům na ul. Stonavské v Horní Suché“ zřízených na parc. č. 1292/1
a 3144/1. Kupní cena činí 235 000 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru pro Ondřeje Brodu, Stavební 8/1220, 735 35 Horní Suchá ve výši 10 000 Kč
na plaveckou výbavu a tréninkové soustředění v roce 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo, uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a firmou AKTÉ spol. s r. o., Kvítková 248, 760 01
Zlín, zastoupenou Ing. Jaroslavem Polínkem, jednatelem, na dodávku 3 ks regulátorů REVERBERI BASIC STB do rozvaděčů veřejného
osvětlení na ul. Chrost, Grabovščok a Podjezdová za celkovou cenu pro
přímý nákup – 330 000 Kč vč. DPH.
IV.1.27. Zasedání RO dne 24. září 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o technické podpoře číslo
TP30/12, uzavřenou mezi uživatelem Obcí Horní Suchá a poskytovatelem společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, na program Stavební úřad a propojení SSL Ezop, za cenu, která
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činí na jedno čtvrtletí 5 % ceny licencí a software, tj. 2 994 Kč (zvýšené
o DPH podle zákonných sazeb). Cena licencí a softwaru pro výpočet
ceny technické podpory je 59 880 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o užívání odstavné plochy
uzavřenou mezi Markem FIRCZYKEM, Těrlická 58/397, 735 35 Horní
Suchá a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je užívání odstavné plochy v Průmyslové zóně František v Horní Suché pro umístění
kontejneru na skladování olejů a tuků rostlinného původu za cenu
8 000 Kč/rok DPH.
Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 1 velikosti 3 + kk v 1.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Markétou Podhraźskou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 17 580 Kč
– smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
s každoročním prodlužováním při splnění podmínek smlouvy
b) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 2 velikosti 2 + kk v 1.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Jozefou Chrenkovou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 10 269 Kč
c) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 3 velikosti 2+kk v 1.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Martou Moldrzykovou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 10 269 Kč
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d) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 4 velikosti 3+kk v 1.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s panem Danielem Kozlem
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 15 138 Kč
e) schválila smlouvu o nájmu bytu č.5 velikosti 3+kk v 2.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Jaroslavou Pietruszkovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 15 594 Kč
f) schválila smlouvu o nájmu bytu č.6 velikosti 2+kk v 2.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Marcelou Muchovou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 12 870 Kč
g) schválila smlouvu o nájmu bytu č.7 velikosti 2+kk v 2.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s panem Marianem Klimasem
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 10 707 Kč
h) schválila smlouvu o nájmu bytu č.8 velikosti 3+kk v 2.NP domu
č.p.1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s panem Martinem Zvijákem
za těchto podmínek:
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– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 15 594 Kč
ch) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 9 velikosti 3+kk v 3.NP domu
č.p. 1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Barborou Kameníkovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 19 320 Kč
i) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 10 velikosti 3+kk v 3.NP domu
č. p. 1441 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Klárou Jagošovou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 22 617 Kč
j) schválila smlouvu o nájmu bytu č.1 velikosti 3+kk v 1.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s panem Tomášem Havlíčkem
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 13 758 Kč
k) schválila smlouvu o nájmu bytu č.2 velikosti 2+kk v 1.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Marií Stankovičovou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
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peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 11 649 Kč
l) schválila smlouvu o nájmu bytu č.3 velikosti 2+kk v 1.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Annou Turkovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 10 269 Kč
m) schválila smlouvu o nájmu bytu č.4 velikosti 3+kk v 1.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Jolanou Kratochvílovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 12 918 Kč
n) schválila smlouvu o nájmu bytu č.5 velikosti 3+kk v 2.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Markétou Jane Kašpárkovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 14 214 Kč
o) schválila smlouvu o nájmu bytu č.6 velikosti 2+kk v 2.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s panem Ladislavem Novým
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje na 45 Kč /
m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 12 087 Kč
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p) schválila smlouvu o nájmu bytu č.7 velikosti 2+kk v 2.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s panem Petrem Bębenkem
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/ m2/ měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 12 087 Kč
r) schválila smlouvu o nájmu bytu č.8 velikosti 3+kk v 2.NP domu
č.p.1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Lucií Mikušovou za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 16 974 Kč
s) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 9 velikosti 3+kk v 3. NP domu č.
p. 1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s paní Jarmilou Dlabačovou
za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 21 237 Kč
t) schválila smlouvu o nájmu bytu č. 10 velikosti 3+kk v 3.NP domu č.
p. 1442 v Horní Suché na ulici Pensijní s manželi Ivanem a Vandou
Mariniovými za těchto podmínek:
– cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje
na 45 Kč/m2/měsíc
– stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil
peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti
s nájmem kauci ve výši 21 237 Kč
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a HORNSTAV CZ s. r. o., ul. Chrost 986,
735 35 Horní Suchá a jednající Jiřím Skupinem na dodávku stavebně
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montážních prací pro stavbu: „Stavební úpravy ul. Centrum, ul. Sportovní – instalace blokových sloupků“ za cenu 154 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa VAPES CE Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou Ladislavem Čečotkou, jednatelem společnosti na provedení
stavebně montážních prací na stavbě „Prodloužení vodovodního řádu
na parc. č. 617/18, 617/17 v Horní Suché“. Cena stavebních prací je
104 284 Kč bez DPH.
IV.1.28. Mimořádné zasedání ZO dne 24. září 2012
Zastupitelstvo Obce Horní Suché revokuje své usnesení č.8/c) ze dne
18. 8. 2011 takto: schvaluje roční příspěvek na částečné krytí provozních nákladů spojených s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí v částce 25 200 Kč na dítě s trvalým bydlištěm v obci Horní Suchá dle skutečné návštěvnosti přihlášených dětí. Pověřuje radu
obce Horní Suchá přidělováním prostředků konkrétním zájemcům.
Zastupitelstvo Obce Horní Suché schválilo zastavení dalších prací
na navýšení kapacity předškolního zařízení v objektu na ul. Těrlická
č.p. 1257 v II. NP.
Zastupitelstvo Obce Horní Suché schválilo poskytnutí příspěvku na celodenní stravování dětí s trvalým bydlištěm v obci Horní Suchá umístěných v Rodinném centru Budulínek do výše 31,50 Kč, které bude
zajišťováno školní jídelnou při Základní škole a mateřské škole, Horní
Suchá, příspěvková organizace.
IV.1.29. Zasedání RO dne 11.října 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zajištění stravování zaměstnanců Obce Horní Suchá uzavřenou s Veronikou Čáslavovou,
Antala Staška 1088/5, 736 01 Havířov. Předmětem smlouvy je zajištění stravování zaměstnanců obce v zařízení Restaurace Na Císařství,
Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá od 12. 10. 2012.
Rada Obce Horní Suchá schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši
2 400 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace TJ Depos Horní Suchá o. s., Horní Suchá zastoupená předsedou představenstva Ivanem Marini ve výši 20 000 Kč na úhradu zvýšené spotřeby
energie při rekonstrukci budovy čp. 869 v roce 2012.
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Rada Obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení nájmu bytu nájemkyni Jozefě Chrenkové, Sportovní 1306/5, Horní Suchá. Nájem
bude ukončen k 31. 10. 2012. Rada obce zároveň pověřila starostu
obce Ing. Jana Lipnera podpisem dohody o ukončení nájmu.
Rada Obce Horní Suchá
a) souhlasila s prováděním zimní údržby komunikací a parkovišť
v PZF firmou Viktor Topiarz, Stonava č. 449, 735 34 Stonava.
Cena za hodinu práce činí:
– traktor o výkonu 80 kWh 500 Kč bez DPH
– traktor o výkonu 34 kWh 378 Kč bez DPH
– za každý příjezd do PZF za účelem provedení zimní údržby 300 Kč
bez DPH.
Cenová nabídka je stejná jako podmínky provádění zimní údržby v sezóně 2011/2012.
b) schválila Smlouvu o provedení zimní údržby v Průmyslové zóně
František v Horní Suché v zimním období 2012/2013 na komunikacích a parkovištích uzavřenou mezi firmou: Viktor Topiarz, Stonava
č. 449, 735 34 Stonava a Obcí Horní Suchá
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) Smlouvu o provedení zimní údržby v období 2012/2013 dle platného
plánu zimní údržby místních komunikací uzavřené mezi Obcí Horní
Suchá a firmou Depos Horní Suchá, a.s. Solecká 1/1321, Horní Suchá.
Ceny budou účtovány za 60 minut celkové doby použití vlastních mechanizmů a to:
– u traktoru o výkonu motoru do 80 kW 551 Kč bez DPH
– u traktoru o výkonu motoru vyšším než 80 kW 825 Kč bez DPH
b) Smlouvu o provedení zimní údržby v období 2012/2013 dle platného
plánu zimní údržby místních komunikací uzavřené mezi Obcí Horní
Suchá a Žofií Šályovou, Stonavská 421/15, Horní Suchá. Ceny budou
účtovány za 60 minut celkové doby použití vlastních mechanizmů a to:
– u traktoru o výkonu motoru do 80 kW 551 Kč bez DPH
– u traktoru o výkonu motoru vyšším než 80 kW 825 Kč bez DPH
c) dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení zimní údržby v období
2010/2011 – 2013/14 dle platného plánu zimní údržby místních komunikací uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Romanem Siwkem,
Stonavská 66a/62, Horní Suchá. Ceny budou účtovány za 60 minut
celkové doby použití vlastních mechanizmů a to:
– u traktoru o výkonu motoru do 80 kW 551 Kč bez DPH
– u traktoru o výkonu motoru vyšším než 80 kW 825 Kč bez DPH
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– cena za posyp komunikací činí 639,50 Kč bez DPH. Součástí ceny
za posyp komunikací je rovněž dovoz inertního materiálu na posyp
komunikací a jeho nakládka do sypacího zřízení.
DPH u všech uvedených cen bude účtováno dle platných předpisů.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí doplňující informaci o změnách v Městské hromadné dopravě v Havířově na linkách číslo 406
a 413, kterou podalo ČSAD Havířov na žádost obce Horní Suchá. Tato
byla radou obce vyžádána. Doplňující informace pouze sděluje, že
na území obce dojde ke zvýšení ujetých kilometrů na 114 920 (dle výpočtu provedeného na místě radními činí navýšení o cca 7 000 km/ ročně) a zvýšení příspěvku obce Horní Suchá o cca 200 000 Kč v roce
2013. Rada obce požaduje doložit vytíženost obou výše uvedených linek a nutnost jejich posílení (zejména na území obce Horní Suchá),
vyplývající ze studie provedené UDIMO Ostrava.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Horní Suchá o poskytnutí finančních prostředků na úhradu reflektoru osvětlujícího kostel Sv. Josefa v Horní Suché ve výši 9 600 Kč
vč. DPH. RO tuto žádost zamítá s tím, že dodavatel zašle fakturu přímo Obci Horní Suchá, jenž tento výdaj má již zakotven ve svém rozpočtu na rok 2012. Faktura bude vystavena na základě objednávky
vystavené Obcí Horní Suchá dodavateli svítidla
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa JUBAR,
spol.s r.o., Stonava 842, na provedení dešťové kanalizace na ul. Šikmé
v Horní Suché za cenu 176 200 Kč bez DPH.
– dešťová kanalizace podél ul. Šikmá dl. 104 m za cenu 124 800 Kč bez
DPH
– RŠ Tegra DN 400 s vtokovou mříží (žlab podél ul. Šikmá) 4 ks za cenu
33 200 Kč bez DPH
– odbočky 300/300 2 ks za cenu za cenu 6 400 Kč bez DPH
– vtokový objekt na dešťové kanalizaci 2 ks za cenu 11 800 Kč bez DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá a fa ATRIS s. r. o., Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem společnosti
na zpracování projektové dokumentace „Odstranění stavebních závad
nástavby ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché II. etapa“. Cena díla
je 70 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí
Obcí Horní Suchá a Vladislavem Tolaszem, Vratka 7/694, 736 01 Havířov–Bludovice, na zpracování projektové dokumentace pro zakázku
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„Rekonstrukce slaboproudé a silnoproudé instalace budovy Obecního
úřadu v Horní Suché“. Cena díla je 54 000 Kč.
–

–

–
–

IV.1.30. Zasedání RO dne 25. října 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) přidělení příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt těchto dětí s trvalým
bydlištěm v obci Horní Suchá:
Hekerová Adéla ve výši 2 100 Kč
Vitošová Soňa ve výši 2 100 Kč
Vitula Roman ve výši 2 100 Kč
Zapletalová Nikol ve výši 2 100 Kč
Salayová Soňa ve výši 2 100 Kč
Neoralová Dorota ve výši 2 100 Kč
Sládečková Michaela ve výši 2 100 Kč
Výše uvedený příspěvek bude poskytnut na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2 100 Kč na dítě, kterému je zajištěna celodenní
péče o dítě v Rodinném centru Budulínek, o. s., IČ: 22767029.
b) smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění celodenní péče o děti s Rodinným centrem Budulínek, o. s, na měsíc říjen 2012 v celkové výši
14 700 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 1 000 Kč pro
nestátní zdravotnické zařízení Domov sv. Josefa Žireč 1, 544 04 Žireč,
zastoupené zástupce ředitele pro zdravotní a sociální sužbu Mgr. Dominikem Melicharem.
Rada Obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Demokratické
aliance Romů ČR, ZO Horní Suchá poskytnutí věcného daru na mikulášské balíčky pro romské děti žijící v Horní Suché ve výši 10 528 Kč.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí Protokol o otvírání obálek s nabídkami v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího
řízení na stavební práce „Stavební úpravy MK ul. Náhradní“. Nejnižší cenovou nabídku předložil uchazeč JUBAR spol. r. o., za cenu
2 843 751,20 Kč. Cenovou nabídku předložili uchazeči:
EUROVIA CS, a. s.
JUBAR spol. s r. o.
Ing. Radek Gregor
STASEKO PLUS s. r. o.
SWIETELSKY stavební s. r. o.
STRABAG a. s.
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ALPINE Bau CZ s. r. o.
JANKOSTAV s. r. o.
Skanska a. s.
Rada Obce Horní Suchá pověřila Kulturní a sportovní komisi obce
Horní Suchá projednat a případně navrhnout zařazení do rozpočtu
na rok 2013 Mikulášskou nadílku pro všechny děti bydlící v obci Horní Suchá.
Rada obce Horní Suchá rozhodla o pravidelném zvaní v tříměsíčním
intervalu správce všech středisek obce na jednání RO.
Rada Obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje objem rozpočtu obce Horní Suchá v roce 2012 o 850 tisíc Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE.CZ
s. r. o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupena Petrem Hnízdou jednatelem, pro zadání veřejné zakázky „Stavební
úpravy včetně odvodnění stávající MK ul. Starodvorská, Kaštanová,
Palárenská, Horní Suchá“. Cena za výkon zadavatelské činnosti je
33 333 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila snížené nájemné ve výši 500 Kč/den,
za užívání sportovní haly dne 25. 11. 2012, turnaj v stolním tenise pořádané MS PZKO v Horní Suché.
Rada Obce Horní Suchá rozhodla o nutnosti zajistit neprodleně
po ukončení stavby „Odkanalizování odpadních vod v obci Horní Suchá“ a „Veřejné části kanalizačních přípojek“ vyklizení parkoviště (odstavné plochy) u zastávky ČD na ul. Brigádnické.
IV.1.31. Zasedání RO dne 5. listopadu 2012
Rada Obce Horní Suchá – zadavatel:
a) vzala na vědomí protokol hodnoticí komise pro Veřejnou zakázku „Horní Suchá – dodávka potrubí pro kanalizační přípojky“ zadanou v zjednodušeném zadávacím řízení, hodnoticí komise vzhledem
k tomu, že pět uchazečů ze šesti nesplnili podmínky z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách vyřadila uchazeče, kteří nesplnili výše uvedené podmínky a navrhuje zrušit zadávací řízení výše uvedené Veřejné zakázky
b) zadavatel vylučuje uchazeče, kteří nesplnili podmínky z hlediska
zákonných požadavků a požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách pro VZ „Horní Suchá – dodávka potrubí pro kanalizační přípojky“
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– vylučuje uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 1 – PLASTMONT
inženýrské sítě s. r. o. se sídlem Příměstská 776/39, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek
zadávacího řízení.
– Vylučuje uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 2 – JUBAR spol.
s r. o. se sídlem Stonava 842, 735 34 Stonava, z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
– Vylučuje uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 3, a to uchazeče
WAVIN OSMA s. r. o. se sídlem Kostelec nad Labem, Rudeč 848, PSČ
277, z důvodu nesplnění kvalifikace a vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
– vylučuje uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 4, a to uchazeče
EXKALIBR s. r. o. se sídlem Třinec – Nebory 375, PSČ 739 57, z důvodu
nesplnění kvalifikace a vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
– Vylučuje uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 6, a to uchazeče
Jaroslav Dostálek – IRP se sídlem Jablunkovská 943/112, 737 01 Český
Těšín, z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
c) zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení výše uvedené veřejné
zakázky po posouzení všech šesti doručených nabídek dle § 76 odst. 1
zákona bylo pět nabídek uchazečů hodnotící komisí vyřazeno z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení a k hodnocení
zadavateli zbyla pouze jedna nabídka
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí návrh vyčíslení finančních nákladů fa ATRIS, s. r. o.,
Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy II. NP objektu čp. 1257/24 a ul. Těrlická v Horní Suché – rozšíření kapacity MŠ“. Náklady na zpracování
Projektové dokumentace, když bylo Zastupitelstvem Obce rozhodnuto
o zastavení dalších prací na zpracování PD pro výše uvedenou stavbu
jsou ve výší 291 000 Kč bez DPH.
b) rozhodla, že:
– vzhledem k tomu, že pominul požadavek vyřizování stavebního povolení, nebude zhotoviteli zadržovaná částka 30 % z dílčího plnění pro
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, takže částka
270 000 Kč bez DPH za PD bude proplacená v plné výši,
– zhotoviteli nebude proplacená cena za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení a to v plné výši tj. 20 000 Kč bez DPH.
– projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude proplacená
do 70 % z ceny díla dle SOD a to ve výši 21 000 Kč bez DPH
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– vůči zhotoviteli bude uplatněná smluvní pokuta za nedodržení plnění termínu předání díla k 30. 8. 2012 dohodnutého SOD. Dílo bylo
předáno 10. 9. 2011. Dle smlouvy o dílo bude uplatněná vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 11 000 Kč a to za pozdní předání díla
o 11 kalendářních dnů, za každý den je smluvní pokuta 1 000 Kč.
Cena za zpracování projektové dokumentace je 270 000 Kč bez DPH +
21 000 Kč bez DPH. Celkem 291 000 Kč bez DPH tj. 349 200 Kč vč. DPH
Odečtená bude sankce ve výší 11 000 Kč – nebude uplatněno DPH.
Celkem k proplacení zhotoviteli za provedené dílo bude cena 349 200 Kč
vč. DPH – 11 000 Kč = 338 200 Kč
–

IV.1.32. Zasedání RO dne 9. listopadu 2012
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní
školy a mateřské školy s polským, jazykem vyučovacím, Horní Suchá,
příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana
Prymuse a projednala následující:
a) Úkoly stálé:
– Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů
– úpravu tabulky spotřeb vody o zlomové body
– úpravu tabulky el. energie o zlomové body
– Předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní
– Písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové
– Pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky RO
ke schválení
– Materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném
předstihu
– Řešení úbytku žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v médiích 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 studium na
Odečty spotřeby plynu a spotřeby tepla provádět ve stejném termínu
jako dodavatel tepla a plynárny tak, aby hodnoty spotřeby plynu a dodávek tepla byly srovnatelné.
b) Úkoly z minulých rad:
– předat 1paré skutečného stavu objektu po rekonstrukci objektu školy řediteli
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1. v archivu stavebního úřadu se nachází pouze 1 paré dokumentace
objektu školy
2. dokumentace je archivována obcí
3. velkému objemu dokumentace pro kopírování
– sjednat možnost odbourání měsíčních záloh s Dalkia ČR na dodávky
tepla
– Nutno předložit nejpozději na další RO s ředitelem návrh řešení záručních závad
Rada obce následně navštívila základní školu a konstatovala následující:
– vlhnutí vnitřních stěn způsobené zřejmě špatným stavem ležaté
kanalizace, nutno provést endoskopii kanalizace pro zjištění stavu
popř. zjištění závady a její provizorní opravu – v chodbě jsou revizní
šachty a v kotelně byla kdysi čerpací jímka, není známo kam vede kanalizace z kuchyně, projektová dokumentace není k dispozici, již byla
hledaná v archívech obce
– z jižní strany školy (od cukrárny) na pravé straně je gajger přibetonovaný mírně nad úrovní terénu, nutno prověřit možnost zvýšení
terénu a vyřešit odtok stojaté vody do dešťové kanalizace,
– nutné větrání celého objektu
– v kotelně vyboulení podlahy vedle kotlů, nutno provést sondu a zjistit, co je příčinou
– vše nutno projednat na dalším jednání RO s ředitelem ZŠ s PJV a referentem investic
c) Problémy a informace o chodu školy dle zprávy ředitele
– k 30. 9. 2012 do mateřské školy je přihlášeno 34 žáků, do základní
školy 75, z toho 12 v 1. třídě.
– dne 17. 10. 2012 nám přípisem OŠMS KÚ MSK ze dne 16. 10. 2012
bylo sděleno, že konečné závazné ukazatelé rozpočtu školy na rok 2012
jsou o 103 tis. Kč nižší, než předpokládal normativní rozpis. Omezení
rozpočtu se projeví na mzdových prostředcích pedagogických pracovníků, nedotkne se nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních nákladů. V praxi to znamená, že do konce roku 2012 máme
sice prostředky na nárokovou složku platů pedagogických pracovníků
spočítané „na korunu“, ale nemáme již žádné prostředky na nenárokovou složku (tzv. prémie) a zastupování za nemocné nebo nepřítomné
pedagogy. Proto vás rovněž žádám o neschvalování pro mne případné
mimořádné odměny – v rozpočtu školy nejsou na to prostředky.
– Proběhla akce „Oprava podlahy v prostorách mateřské školy ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché, Těrlická 407“. Rekon127
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–

strukci provedla firma VAPES C.E. s. r. o., která nabídla nejnižší cenu.
Práce byly zahájeny 8.10 a ukončeny 25. 10. 2012. Náklady budou
hrazeny z pojistky a z fondu oprav – pokud Rada obce bude s tímto
souhlasit. Pojišťovna bude hradit náklady do výše 500 tis. Kč, ostatní
výdaje – cca 200 tis. (včetně malování) bude nutno uhradit z fondu
oprav. MŠ působí v rekonstruovaných místnostech od 1. 11. 2012
– Znovu žádám zřizovatele o zamezení pohybu cizích osob v prostoru
mezi školním hřištěm a školou.
– Žádám zřizovatele o opravu školního hřiště
– Navrhuji rovněž zřídit cca tři parkovací místa pro zaměstnance
– Požadavek na rozšíření dětského hřiště
– z důvodu snížení rozpočtu škole ředitel žádá o nenavrhování odměny pro něj, nemá v rozpočtu peníze ani pro ped. zaměstnance, pouze
na tarifní mzdy
d) Úkoly nové:
1) nutno zaměřit rozšířené dětské hřiště
2) nutno zjistit, zda parkoviště u ZŠ a MŠ s PJV je zařazeno v seznamu
investičních akcí
3) financování odměn ředitelů ZŠ v roce 2012 nebylo požadováno, není
součástí příspěvku zřizovatele na provoz.
Rada Obce Horní Suchá schválila zadání veřejné zakázky „Obecní kalendář pro rok 2013“ uchazeči Petr Brázda, Nová 479/1, 690 02 Břeclav, který měl nejvýhodnější cenovou nabídku na výrobu a dodávku
stolních kalendářů obce Horní Suchá pro rok 2013. Cena za 2 000 ks
je 52 080 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá rozhodla o předložení ZO návrhu na zřízení
pamětní tabule na Dělnickém domě p. Jerzemu Kantorovi, který se
zasadil o vybudování Dělnického domu a vytvoření byst nebo pamětních plaket bývalým hornosušským rodákům Bronislavu Poloczkovi
a Marii Glazerové a zároveň zařazuje částku 378 000 Kč (zhotovitel
je neplátce DPH) na zhotovení všech tří realizací do návrhu rozpočtu
obce Horní Suchá pro rok 2013.
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Prosbu o umístění pamětní tabule zaslal na OÚ vnuk Jerzego Kantora
–

–

–

–

Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení od Sdružení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, že Obci Horní Suchá bylo uděleno
ocenění „ZA PŘÍNOS K ROZVOJI Moravskoslezského kraje“ a rozhodla o zveřejnění této informace v Informátoru a na webových stránkách
obce.
Rada Obce Horní Suchá schválila Darovací smlouvu na částku ve výši
8 442 Kč na umístění a instalaci zpomalovacích prahů na ul. Volontérská mezi obdarovanou Obcí Horní Suchá a darujícím Jakubem Šebestíkem, Volontérská 1421/2a, 735 35 Horní Suchá.
Rada Obce Horní Suchá projednala zápis Výboru pro životní prostředí
ze dne 22. 10. 2012 s těmito návrhy:
– sběrný dvůr – vzhledem k tomu, že zaměstnanci sběrného dvora
mylně informují občany o tom, že do kontejnerů na plasty patří pouze PET, je nutné zajistit jejich prokazatelné proškolení a toto předložit
písemně obci
– tyto informace nutno zveřejnit také v Informátoru, na webových
stránkách
– kompostování – rada obce schválila upravenou anketu pro zjištění
zájmu o zahradní kompostéry mezi občany H. Suchá, zejména těmi,
kteří jsou majiteli travnatých ploch a pozemků. Jeden kompostér zároveň zařadit do rozpočtu.
Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa IGEA s. r. o.,
Na Valše 3, 702 95 Ostrava, na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních
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vod v obci Horní Suchá – III. etapa“. Cena za zpracování PD jedné lokality vč. Inženýrské činnosti a zpracování Výkazu výměr a položkového rozpočtu bude 46 000 Kč bez DPH. Projektová dokumentace pro
jednu kanalizační přípojku bude za 2 000 Kč bez DPH. Geodetické doměření posudky, průzkumy, správní poplatky budou účtovány podle
skutečně vzniklých nákladů. Příprava podkladů pro sjednání smlouvy
o souhlasu se stavbou bude za 150 Kč/ks bez DPH v případě sjednání
smluv fa IGEA za 600 Kč/ks bez DPH. Ve smlouvě o dílo bude uvedeno
a pojmenováno 10 lokalit.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezí
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 II. NP objektu
čp. 1257/24a ul. Těrlická v Horní Suché – rozšíření kapacity MŠ“, kterým se mění cena díla. Cena za dílo, která bude zhotoviteli proplacená
je po snížení ve výši 280 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a společnosti ALLOWANCE s. r. o., Korunní
810/104, 101 00 Praha Vinohrady, IČ zastoupenou Lubomírem Chalupou jednatelem společnosti, pro realizací projektu „Nastavení koncesní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury v obci
Horní Suchá dle podmínek OPŽP“, kterým se mění ustanovení čl. 4 Cena
odst. 4.2 smlouvy a tím snižuje odměna mandatáři na cenu 50 000 Kč
bez DPH. Původní cena díla byla 150 000 Kč. Nečinností mandatáře
a opětovnými změnami metodických pokynů pro výběr provozovatele
SFŽP dochází k značné prodlevě plnění předmětu smlouvy.
IV.1.33. Zasedání RO dne 20. listopadu 2012
Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlicka
969, Horní Suchá. Mgr. Ilonu Chalupovou a projednala následující:
– měsíční sledování spotřeby energií
– ekonomické vyhodnocení získaných údajů chybí
– předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřený kalendářní rok v březnu.
– písemné hlášení záručních závad
– pro zakázky nad 100 tis. Kč předkládat zadávací podmínky radě
obce ke schválení
– sledování stavu oprav budovy školy a koordinace jejich provádění
včetně předávání informací o nich mezi referenty OÚ a vedením ZŠ
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– upřesnit tabulku na MŠ od roku 2006
– vypracovat návrh na snížení nákladů školní jídelny
– venkovní žaluzie na základní škole
– zjistit podmínky na převoz jídla ze školní jídelny do MŠ ZŠ s PJV
– uvést skrytou ztrátu ŠJ – zvýšený příspěvek od obce ve vyhodnocení
hospodaření
– zřízení venkovního výtahu pro zajištění bezbariérovosti školy, zařadit do seznamu investičních akcí
RO schválila vyplacení odměn za 3. čtvrtletí 2012 ve výplatním termínu za listopad 2012 ředitelce základní školy Mgr. Iloně Chalupové
ve výši 15 000 Kč.
RO udělila souhlas pro přijetí nepeněžního daru v hodnotě 106 514 Kč
od firmy VAPES CE, s. r. o., – interaktivní tabule
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a fa Dukan plus s. r. o., Kosmonautů
1236/37, 736 01 Havířov–Podlesí, zastoupena Danielem Langem, jednatelem na dodávku stavebně montážních prací pro zakázku: „Veřejné
osvětlení ul. Končinovka v Horní Suché“. Cena díla je 148 788,80 Kč
bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Sucha a fa PROJEKTY VODAM s. r. o., Galašova 158, 753 01 Hranice, zastoupena jednatelem Ing. Petrem Matuškou, na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení včetně inženýrské činnosti projektu: „Horní Suchá – chodníky
a komunikace na hřbitově“. Cena projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je 142 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
objednatelem Obcí Horní a fa PROJEKTY VODAM s. r. o., Galašova
158, 753 01 Hranice, zastoupena jednatelem Ing. Petrem Matuškou,
na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
včetně inženýrské činnosti projektu: „Horní Suchá – chodník v ulici
6. srpna“. Cena projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je
73 000 Kč bez DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a fa DK-PLANT zahradnické služby s. r. o.,
Chotěbuzská 885, 735 43 Albrechtice, zastoupena jednatelem Karin
Křižánkovou, na stavební práce pro zakázku „Chodník z ul. Těrlické
k ŘK kostelu na p.č.2, Horní Suchá“. Cena díla je 150 000,67 Kč bez
DPH.
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Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti VOKD,
a. s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Stanislavem Smugalou a Ing. Ivo Přibylem na dodávku a výsadbu stromů a keřů na ul. Centrum a ul.Sportovní v Horní Suché,
za cenu 163 060 Kč bez DPH.
IV.1.34. Zasedání RO dne 6. prosince 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč (po úpravě rozpočtu) paní Salajkové Olze, trvale bytem
v Horní Suché na obnovu vyhořelého domu.
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) pronájem části pozemku par.č.1076/1 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František v Horní Suché o výměře cca 24 m2, uchazeči: Firczyk Marek, Těrlická 58/397, 735 35 Horní Suchá za navrženou cenu
ročního nájmu ve výši 4 000 Kč/rok + DPH.
b) smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Markem Firczykem
a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku
parc. č. 1076/1 v Průmyslové zóně František v Horní Suché. Účelem
nájmu je využití pronajatého pozemku k umístění kontejneru pro svážení olejů a tuků rostlinného původu v uzavřených sudech. Cena nájmu ročně činí 4 000 Kč + DPH.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce správce
Průmyslové zóny František v Horní Suché Bc. Marka Chwistka a projednala následující:
– Veřejná služba probíhá stále, i když mediálně je tvořen obraz zrušení. Stav pracovníků PZF: 2 THP + 1 pracovník údržby, 3 pracovníci
VPP, 4 pracovníci VS (další pracovníci pro výkon VS nejsou z úřadu
práce zasíláni)
– Nadále se čistí F4, na zimu jsou zaměstnanci pod střechou
– odstraňování zbytků železných konstrukcí (odevzdán železný šrot
v částce 152 811 Kč)
– demolice buněk a zdí, které nejsou pevně spojeny s nosnými zdmi
těžní věže F4
– Probíhá přeložka degazačního potrubí 150 a provedení propojky
v zemi s potrubím 300
– Nezaplacené faktury za nájem a služby po splatnosti, stav
k 5. 12. 2012: BIOETA LAND, a.s. 219 330 Kč, EXELSIOR GROUP, s. r. o.
29 874,07 Kč, Prádelna LOTOS-Marcela Chmielová 200 085,36 Kč,
STABRA CZ, s. r. o. 36 169,89 Kč. Nutno zajistit inventuru dlužného
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nájemného fa LOTOS – předložit informace o platbách firmy a zajistit
navýšení dlužné částky o penále, předložit splátkový kalendář.
Zaslány dopisy s výzvou k úhradě výše uvedeným dlužníkům.
S p. Marcelou Chmielovou zahájeno jednání o uzavření smlouvy
o uznání závazku a dohody o splátkách dluhu. Pokud dluh nebude
uhrazen k 31. 12. 2012, bude tato dohoda předložena RO ke schválení.
– Znova připravit ekonomickou bilanci PZF za r. 2012.
– Napojení haly pronajaté firmě Innovaplast na horkovod:
– Zpracovaná projektová dokumentace projekční kanceláří Richter.
Pokud na tuto akci budou v rozpočtu roku 2013 vyčleněny finanční
prostředky, bude zažádáno o stavební povolení a následně zadáno výběrové řízení.
– ekonomická bilance: leden 2013
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů, vzniklých s poskytováním sociální služby v obci Horní Suchá ve výši 1 750 Kč občanskému sdružení Centrum pro rodinu
a sociální péči, Kostelní nám. 1, Ostrava, IČO : 48804517, zastoupené
předsedou Projektu VÝZVA p. Janem Zajíčkem.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce hřbitova
p. Zbyhněva Glatze a definovala požadované upřesnění zprávy
– Zjistit počet volných hrobových míst na hřbitově
– Časový výhled obsazenosti hřbitova
– Zjistit počet nových smluv a prodloužených smluv na pronájem hrobového místa pro občany Horní Suché a ostatní
– Zjistit počet hrobových míst, kde se nájemní smlouva neprodloužila
(vrácené hroby)
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 500 Kč Klubu českých turistů, Na Mýtě 10, Ostrava–Zábřeh, na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Rada Obce schválila:
a) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa MUDr.Jana Jánského) panu Janu Kubovi Horní Suchá
b) poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 Kč za 120 bezpříspěvkových
odběrů krve (Zlatý kříž II.třídy) panu Danielu Vaškovi Horní Suchá
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání vedoucí místní
knihovny p. Miluši Bulavovou a projednala následující:
– V knihovně proběhla dne 23. 11. 2012 Metodická návštěva zástupců Regionální knihovny Karviná, byly projednány závěry vyplývající
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z Metodického materiálu Ministerstva kultury – Standard pro dobrou
knihovnu:
– knihovna standardy celkově splňuje kromě výpůjčních hodin, mělo
by být 20–23 hodin/týdně, nyní je 16,5 hodiny/týdně. Čtenáři chodí
půjčovat knihy i v dopoledních hodinách, lidé, kteří pracují na směny,
důchodci.
– důraz je dále kladen na vyřazování opotřebených, zastaralých
a dlouho nepůjčovaných knih aby fond byl „živý“ a aktuální.
– vzhledem k předpokládanému ukončení Projektu internetizace
knihoven od dubna 2013 – internet v knihovně financuje ministerstvo – projednána možnost připojení knihovny k internetu firmou
pana Bulvy.
– výrazný nárůst výpůjček v knihovně – v roce 2009 jich bylo 14 000,
v roce 2012 27 000 výpůjček, Vzrostl počet registrovaných čtenářů
z 355 na 531, z toho počet dětských čtenářů z 88 na 162, knihovna
pořádá besedy pro děti.
Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila přidělení příspěvku na částečné krytí nákladů spojených
s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí s trvalým
bydlištěm v obci Horní Suchá za měsíc září 2012 těmto dětem:
Hekerová Adéla ve výši 1 000 Kč
Vitošová Soňa ve výši 1 000 Kč
Výše uvedený příspěvek bude v celkové výši 2 000 Kč poskytnut na základě žádosti o dotaci a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centru Budulínek, o. s, které zajišťuje celodenní péči o výše
uvedené dítě v měsíci září 2012.
b) schvaluje přidělení příspěvku na částečné krytí nákladů spojených
s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí s trvalým
bydlištěm v obci Horní Suchá za měsíc listopad 2012 těmto dětem:
Hekerová Adéla ve výši 2 100 Kč
Vitošová Soňa ve výši 2 100 Kč
Vitula Roman ve výši 2 100 Kč
Zapletalová Nikol ve výši 2 100 Kč
Salayová Sára ve výši 2 100 Kč
Neoralová Dorota ve výši 2 100 Kč
Sládečková Michaela ve výši 2 100 Kč
Pospíšilová Silvie ve výši 2 100 Kč
Šponiar Vojtěch ve výši 2 100 Kč
Harčar Adam ve výši 2 100 Kč
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Výše uvedený příspěvek bude v celkové výši 21 000 Kč je poskytnut
na základě žádosti o dotaci a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centru Budulínek, o. s, které zajišťuje celodenní péči
o výše uvedené dítě v měsíci listopadu 2012.
c) schválila smlouvu o dotaci na částečné krytí nákladů spojených
s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí s trvalým
bydlištěm v obci Horní Suchá v celkové výši 23 000 Kč s Rodinným
centrem Budulínek, o.s, které zajišťuje celodenní péči o výše uvedené
dítě v měsících září a listopad 2012.
Rada obce Horní Suchá:
a) Rada Obce Horní Suché vzala na vědomí závěrkový list pro akci
„Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Horní Suchá“,
kterým předložila firma Amper Market, a. s. v ceně 1 878 335 Kč bez
DPH, nejlepší nabídku na dodávku služeb pro období 1. 1. 2013 až
31. 12. 2014
b) schválila smlouvy od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 se společností Amper
Market, a. s. na dodávky sdružených služeb elektřiny pro tato odběrná místa:
číslo místa
spotřeby

0002493220
0002493227
0002494467
0002493239
0002494454
0002493250
0002493554
0002493541
0002493531
0001933596
0002493519
0002493293
0002715937
0002493278
0002493270
0002493261
0002493990
0002493979
0002493965

EAN
859182400508494924
859182400509147706
859182400509147911
859182400509147935
859182400509147942
859182400509147959
859182400509147966
859182400509148048
859182400509148260
859182400509148338
859182400509148390
859182400509148499
859182400509148567
859182400509148574
859182400509148864
859182400509149021
859182400509149038
859182400509149045
859182400509149052

obec
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
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ulice/osada
(nebo č. parcely)
Stavební
Sportovní
Chrost
Chrost
Lokalitní
Lokalitní
Lokalitní
Sportovní
6. srpna
Centrum
Kaštanová (VO)
6. srpna
Sportovní
Sportovní
Stavební
Centrum
Kurkovec
Grabovščok
Centrum

č.p./č.or.
1226/2
2/3
1177/2
1178/4
1179/2
1180/4
1181/6
1306/5
1262/1a
126/18
1262/1a
227/4
227/4
1226/2
468/14
671/14
894/3
525/11

0002493953
0002493941
0002493927
0002493914
0002493592
0002493578
0002493566
0002494442
0002494430
0002494417
1000374231
1000474817
2824305
3545580
3545815
3545812
0002445603

–

–

–

859182400509149069
859182400509149083
859182400509149090
859182400509149120
859182400509149137
859182400509149168
859182400509149175
859182400509738850
859182400509746367
859182400509895249
859182402300044277
859182402300044307
859182403460440152
859182403460440251
859182403460440268
859182403460440275
859182400509148512

Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá

Těrlická
Dr. Glazera
Podjezdová
Chrost
Červená
Těrlická
Školní
Sportovní
Těrlická
Těrlická
Důlní
Průmyslová
Důlní
Důlní
Důlní
Důlní
Hornosušská

1195/36
1218/9
178/2
9001
741/2
391/63
1286/3
1345/7
424/4
1356
9001
1399/2
9001
9001
9001
9001
20

IV.1.35. Zasedání RO dne 20. prosince 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí
grantu na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2012 uzavřený mezi poskytovatelem Obcí Horní Suchá a příjemcem Polským kulturně-osvětovým svazem v České republice, Místní skupinou PZKO Horní Suché, o. s., Centrum 335, 735 35
Horní Suchá, zastoupený Mgr. Janem Zydrem, předsedou. Jedná se
o změnu v kulturním projektu Podpora činnosti folklorního souboru
SUSZANIE a souboru CHÓREK působících při MS PZKO Horní Suchá – změna určení finančních prostředků grantu.
Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí zápis likvidační komise a schválila navržené způsoby naložení s majetkem.
b) Schválila Darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Horní Suchá a obdarovanou TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá,
zastoupená Ivanem Marinim, předsedou TJ Depos. Předmětem smlouvy je darování 1 ks bezdrátového mikrofonu, 4 ks reproduktorů Proel
smart 15P a 1 ks Power mix Yamaha, které jsou vyřazeny z majetku
a účetnictví obce Horní Suchá.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce hřbitova
p. Zbyhněva Glatze a projednala následující zprávu:
– Volná hrobová místa:
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typ hrobu:
stará:
nová:
kolumbária
0
25
urnové hroby
3
21
jednohroby
6
0
dvojhroby
10
0
– Časový výhled obsazenosti hřbitova:
– kolumbaria: min. 5 let (dle rychlosti prodeje schránek)
– urnové hroby max. 3 roky. Urnové hroby se staví nové a z pohledu
estetiky není pro tuto činnost moc místa. Je to spíše „dolepování“ kde
se dá, už mimo projektovou dokumentaci hřbitova (!)
– jedno/dvojhroby min. 3 roky. Záleží na potřebách pohřbívání
v rakvích, dále na tom, kolik nájemců se rozhodne opustit své hrobové
místo.
– Počet nových a prodloužených nájemních smuv:
– celkový počet nových a prodloužených nájemních smluv v roce 2012: 231
– počet nových smluv:
128
– nová hrobová místa:
12
– převody hrobových míst v rodinných kruzích: 116
– občané Horní Suché:
34
– ostatní:
94
– počet prodloužených smluv:
103
– Počet hrobů, kde se nájemní smlouva neprodloužila:
– volná hrobová místa stará:
19
– v roce 2012
8
– v roce 2010, 2011
11
– Dále bylo zjištěno, že ukončení nájmu hrobového místa se děje jen
podpisem na původní smlouvě(!)– ošetřit právně (JUDr. Promná)
ukončení i prodloužení smlouvy
Rada Obce Horní Suchá projednala práci přestupkové komise obce
a konstatovala, že tato je zvláštním orgánem obce a takto také bude
uvedena v novém organizačním řádu obce platným od 1. 1. 2013:
– ukončení smlouvy s JUDr. Janem Škutkem, budoucí předseda
Bc. Wróbel
– nutno zachovat systém přestupkové komise, nikoliv řešení „referentským systémem“
– ponechat přísedící u okresního soudu ve stávajícím složení
– komise se svolává dle potřeby, většinou 4× za rok, členové komise se
střídají
– předkládat roční zprávu ZO +RO o činnosti komise
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– doplnění dalšího člena komise – výzva ke členům zastupitelstva obce
k projevení větší aktivity v tomto směru, v komisi už není žádný aktuální člen ZO
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě na dodávku
tepelné energie se společností PROENERGO TRADE s. r. o. platného
od 1. 1. 2013 a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatkem se mění
cena tepla z 565,42 Kč/GJ bez DPH na 576,84 Kč/GJ od 1. 1. 2013.
Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila přidělení příspěvku na částečné krytí nákladů spojených
s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí s trvalým
bydlištěm v obci Horní Suchá za měsíc prosinec 2012 těmto dětem:
Hekerová Adéla ve výši 2 100 Kč
Vitošová Soňa ve výši 2 100 Kč
Vitula Roman ve výši 2 100 Kč
Zapletalová Nikol ve výši 2 100 Kč
Salayová Sára ve výši 2 100 Kč
Neoralová Dorota ve výši 2 100 Kč
Sládečková Michaela ve výši 2 100 Kč
Peška Štěpán ve výši 2 100 Kč
Pospíšilová Silvie ve výši 2 100 Kč
Šponiar Vojtěch ve výši 2 100 Kč
Harčar Adam ve výši 2 100 Kč
Holeksa Alex ve výši 2 100 Kč
Hermanová Klára ve výši 2 100 Kč
Jurčagová Karolína ve výši 2 100 Kč
Výše uvedený příspěvek bude v celkové výši 29 400 Kč poskytnut na základě žádosti o dotaci a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centru Budulínek, o. s., IČ: 22767029, které zajišťuje celodenní
péči o výše uvedené dítě v měsíci prosinci 2012.
b) schválila smlouvu o poskytnutí dotace na částečné krytí nákladů
spojených s provozem soukromého zařízení pro celodenní pobyt dětí
s trvalým bydlištěm v obci Horní Suchá v celkové výši 29 400 Kč s Rodinným centrem Budulínek, o. s., které zajišťuje celodenní péči o výše
uvedené dítě v měsíci prosinci 2012.
Rada Obce Horní Suchá
a) nařídila Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, odvod nevyčerpané části poskytnutého příspěvku zřizovatele ve výši 355 000 Kč zpět na účet
zřizovatele Obce Horní Suchá.
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b) schválila Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, použití fondu reprodukce majetku ve výši 588 000 Kč pro pokrytí nákladů spojených
s opravou zatopených prostor v MŠ do doby vyplacení pojistné události pojišťovnou.
c) nařídila Základní škole a mateřské škole, Horní Suchá, odvod nevyčerpané části poskytnutého příspěvku zřizovateleve výši 1 500 000 Kč
zpět na účet zřizovatele Obce Horní Suchá.
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. 2013 takto: vodné činí 35,15 Kč/ m3
+ DPH, stočné 30,49 Kč/m3 + DPH. V souladu se smlouvami správa
PZF oznámí odběratelům vody změnu ceny.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
9 512 Kč panu Bohuslavu Papalovi Horní Suchá na úhradu vzniklého
dluhu u ČS spořitelny a. s.
Rada obce Horní Suchá schválila
a) vyřazení akcí ze Seznamu investičních akcí a větších oprav. Jedná
se o stavební úpravy – výtah ve správní budově PZF a stavební úpravy
II. NP čp. 1257 na ul. Těrlická
b) vyřazení rozpracovaných investic – kabelová televize – 30 000 Kč – stavební úpravy – výtah ve správní budově PZF – 25 000 Kč – stavební úpravy II. NP čp.1257 na ul. Těrlické – 349 200 Kč
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezí Obcí Horní Suchá a Vladislavem Tolaszem, Vratka 7/694,
736 01 Havířov–Bludovice, na zpracování projektové dokumentace
pro zakázku „Rekonstrukce slaboproudé a silnoproudé instalace budovy Obecního úřadu v Horní Suché“, kterým se prodlužuje termín
předání projektové dokumentace do 30. 1. 2013. Původní termín byl
30. 12. 2012.
IV.1.36. Zasedání RO dne 31. prosince 2012
Rada Obce Horní Suchá schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl uzavřenou mezi provozovatelem Obcí Horní
Suchá a společnosti OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6–Bubeneč, zast.
p. Romanou Kosovou, referentem zákaznického centra na základě pověření. Touto smlouvou se uděluje provozovateli licence k veřejnému
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provozování hudebních děl formou živého nedivadelního provedení
pro hudební produkci (Živé užití hudebních děl k poslechu – populární hudba, Den jubilantů – Eva a Vašek). Autorská odměna se sjednává
ve výši 817 Kč včetně DPH.
Rada Obce Horní Suchá s okamžitou platností zvyšuje cenu palivového dřeva pocházejícího z údržby zeleně v k. ú. Horní Suchá a prodávaného obcí občanům obce Horní Suchá na 500 Kč/prms.
Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce sportovní
haly p. Stanislava Faju a projednala následující:
a) provozní náklady haly: na základě vypsaných příjmových stvrzenek, prošla pokladnou částka ve výší 319 070 Kč. Z toho 71 340 Kč
od smluvních nájemců a zbytek tj. 247 730 Kč od zájemců o badminton, squash a stolní tenis. Další platby byly realizovány prostřednictvím bankovního převodu a faktur.
b) podlaha je špatně natřená (Dorsport), klouže, nevyhovující nátěr,
dle znaleckého posudku nevyhovuje platným českým normám, nevhodný materiál lak, cena nátěru 385 236 Kč,
c) investice: hromosvod 275 670 Kč, žaluzie 164 500 Kč.
Úkoly:
– při uzavření dvoru ZŠ využít prostor pro uskladnění mobilních branek pro fotbal. Tyto nutno zakotvit (typizované, bezpečné, viz TJ Depos Horní Suchá) po změně rozpočtu
– dořešit závlahu hřiště (chybné uložení trysek již při budování hřiště, proč nebyla uplatněna reklamace?) a opravu motoru zavlažování
(špatné uložení v jímce, písemné upozornění před přejímkou díla)
– okamžitě vyzvat firmu k opravě podlahy, písemně i s kopií znaleckého posudku
Rada Obce Horní Suchá schvaluje Uznání závazku a dohodu o splátkách dluhu dlužníka Marcela Chmielová, Dolní Těrlicko 2115, 735 42
Těrlicko. Výše dluhů k 31. 12. 2012 činí 149 151,07 Kč. Nájemce se
zavazuje, že tento dluh bude splácet v 18měsíčních splátkách ve výši
10 000 Kč + 2% úrok. Splátky budou hrazeny k 20 dni každého měsíce
až do zaplacení celého dluhu počínaje měsícem leden 2013, kdy bude
uhrazena první splátka dlužné částky.
Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) finanční dotaci na provoz TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869,
Horní Suchá na provozní náklady výši 30 000 Kč
b) dodatek ke smlouvě o poskytnutí transferu s TJ Depos Horní Suchá,
U Lékárny 869, Horní Suchá. Dodatkem se rozšiřuje účel použití po140
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skytnutého transferu – Rada Obce Horní Suchá schválila Organizační
řád obce s účinností od 1. 1. 2013.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezí
objednatelem Obcí Horní a společnosti STASPO, spol. s r. o., Těšínská
254, 716 00 Ostrava–Radvanice, zastoupenou Svatoplukem Madrym,
jednatelem společnosti na provádění stavebně montážních prací pro
veřejnou zakázku stavby: „Odkanalizování obce Horní Suchá“, kterým se snižuje cena díla celkem o 188 720,44 Kč bez DPH. Jedná se
o neprovádění protlaku na sběrač na ul. 6. srpna a dále o opravu soupisu provedených stavebních prací a jednotkového ocenění stavebních
prací, které byly předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě. Cena
díla celkem činí 110 268 848,67 Kč bez DPH.
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V. Hospodaření obce
V.1. Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Suchá na rok 2012
V.1.1. Příjmy (v Kč)
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
celkem příjmová část rozpočtu

86 515 000
30 870 000
0
71 615 000
189 000 000

V.1.2. Financování
8115

Zapojení přebytku hospodaření minulých let
Zdroje celkem

53 000 000
242 000 000

V.1.3. Výdaje
1014
2123
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3113
3119
3314
3330
3399
3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3723
3725
3726

Ozdravování hospodářských zvířat
Podpora rozvoje průmyslových zón
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Základní školy
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základ.vzdělávání
Činnosti knihovnické
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
142

330 000
8 100 000
45 745 000
2 110 000
2 600 000
500 000
72 720 000
550 000
11 545 000
3 350 000
770 000
350 000
1 390 000
2 990 000
17 080 000
350 000
26 180 000
3 835 000
6 130 000
2 750 000
1 370 000
2 800 000
10 000
1 700 000
20 000

3744
3745
3792
4351
4357
4359
5212
5311
5511
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ekologická výchova a osvěta
Osobní asistence, pečovatelská služba
Domovy
Ostatní služby v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – profesionální část
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti
Celkem výdajová část rozpočtu

150 000
2 920 000
60 000
1 390 000
570 000
320 000
10 000
410 000
50 000
700 000
2 140 000
11 660 000
35 000
290 000
3 000 000
25 000
2 995 000
242 000 000

VI.1.4. Finanční vztahy ke třetím osobám
3419 / 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
– podpora sportovních oddílů TJ Depos a FBK Horní
Suchá
3429 / 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
– granty poskytované Kulturní a sportovní komisí
3429 / 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím
– podpora neziskových organizací působ.v oblasti
zájm. Činnosti
4359 / 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím
– podpora neziskových organizací působ. V oblasti sociální
5511 / 5319 Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
– podpora v oblasti požární ochrany (profesionální
část)
– neinvestiční transfer HZS Ostrava
5512 / 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
– podpora v oblasti požární ochrany (dobrovolná část)
– neinvestiční transfer SDH Horní Suchá
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VI.1.5. Výsledky hospodaření k 31. 12. 2012
VI.1.5.1. Náklady – porovnání let 2011/2012
NÁKLADY CELKEM
Náklady z běžné činnosti
Finanční náklady
Náklady na transfery

Rok 2012
59 862
55 329
2
13 516

Rok 2011
62 013
45 496
30
16 487

107 738
67 333
2 283
32 955
5 167

113 080
72 405
2 656
33 980
4 039

VI.1.5.2.Výnosy
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z daní a poplatků
Výnosy z transferů

Poznámka: Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady. V roce
2012 měla Obec Horní Suchá výnosy vyšší než náklady, jejímž výsledkem hospodaření za rok 2012 je zisk před zdaněním ve výši 47 876 tis. Kč.

VI.1.5.3. Aktiva
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Odpisy majetku a pohledávek

Rok 2012
886 419
2 516
950 011
35 977
95 080
24 276
-221 441

Rok 2011
919 074
2 068
707 705
34 069
120 081
55 151
-210 302

886 419
641 308
47 876
91 262
105 973

708 772
511 145
39 654
51 606
106 367

VI.1.5.4. Pasiva
PASIVA
Jmění účetní jednotky
Výsledek hospodaření běžné obdob.
Nerozdělený zisk minulých let
Krátkodobé závazky
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VI. Obyvatelstvo
VI.1. Evidence obyvatel – Horní Suchá
VI.1.1. Stav k 1. 1. 2012
Muži
1 937
Ženy
1 948
Chlapci
427
Dívky
373
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkem
4 685
Cizinci
91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkem s cizinci
4 776
1. narození v roce 2012 – 3. 1. 2012 – Tereza Bocek.
VI.1.2. Evidence k 31. 12. 2012
VI.1.2.1. Vývoj od roku 2009
Muži
Ženy
Chlapci
Dívky
Celkem
Cizinci
Celkem s cizinci

31. 12. 2012
1932
1924
423
378
4657
124
4781

stav k
k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009
1889
1877
1852
1914
1856
1846
427
409
402
364
358
348
4594
4500
4448
91
89
88
4685
4589
4536

VI.1.2.2. Demografické údaje
Narození chlapci
Narozené dívky
Úmrtí ženy
Úmrtí muži
Sňatky na území obce
Přihlášeni k trval. pobytu
Odhlášeni z trval. pobytu

rok 2012
19
26
25
26
26
319
146
145

rok 2011
18
24
22
26
18
301
146

rok 2010
25
23
32
20
20
254
103

rok 2009
15
20
22
23
23
151
94

Poznámka: Celkově bylo provedeno v evidenci v roce 2012 797 změn, v roce
2011 bylo 790 změn, v roce 2010 bylo 710 změn, v roce 2009 bylo 601 změn.

Nejstarší občan: Josef Gaś, nar. 27. 12. 1914.
VI.2. Sčítání lidu
VI.2.1. Harmonogram zveřejnění výsledků
Ve 3. čtvrtletí 2012 zveřejnil ČSÚ definitivní výsledky sčítání lidu za ČR
a kraje podle obvyklého bydliště. Ve 4. čtvrtletí 2012 následovaly podrobné
údaje o domácnostech a bytech za ČR a kraje a základní informace 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.
VI.2.2 Některé základní informace ze sčítání o obci
Obyvatelstvo:
muži
2140
ženy
2193
0–14
655
15–64
3012
65 a více
658
ekonomicky aktivní
1971
ekonomicky aktivní – zaměstnaní1661
Obydlené domy
972
Obydlené byty
1613
VI.3. Nezaměstnanost
VI.3.1. Nezaměstnanost v naší obci
Měsíc
Uchazeči EAO
Míra nezaměstnanosti
Leden 2012*
Únor 2012*
Březen 2012*
Duben 2012*
Květen 2012*
Červen 2012*
Červenec 2012*

13,8%
13,9%
13,9%
13,9%
13,8%
13,8%
13,9%
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Srpen 2012*
Září 2012*
Říjen 2012*
Listopad 2012*
Prosinec 2012*

13,8%
14,0%
13,9%
13,9%
14,3%

*Vzhledem ke změněné metodice byly Úřadem práce Karviná uváděny údaje
za Havířovsko (Havířov, Horní Suchá, Horní Bludovice, Těrlicko a Albrechtice).

VI.3.2. Stonava
Měsíc
Leden 2012*
Únor 2012*
Březen 2012*
Duben 2012*
Květen 2012*
Červen 2012*
Červenec 2012*
Srpen 2012*
Září 2012*
Říjen 2012*
Listopad 2012*
Prosinec 2012*

Uchazeči EAO

Míra nezaměstnanosti

15,7%
15,8%
15,5%
15,5%
15,5%
15,4%
15,5%
13,9%
15,7%
15,8%
15,9%
16,4%

*Vzhledem ke změněné metodice byly Úřadem práce Karviná uváděny údaje
za Karvinsko (Karviná, Stonava, Dětmarovice a Petrovice).

VI.3.3. Nezaměstnanost v okrese Karviná – porovnání let 2011/2012
Měsíc
Míra nezaměstnanosti
Leden 2011
14,4%
Leden 2012
13,6%
Únor 2011
14,3%
Únor 2012
13,8%
Březen 2011
14,1%
Březen 2012
13,7%
Duben 2011
13,8%
Duben 2012
13,5%
Květen 2011
13,5%
Květen 2012
13,5%
Červen 2011
13,3%
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Červen 2012
Červenec 2011
Červenec 2012
Srpen 2011
Srpen 2012
Září 2011
Září 2012
Říjen 2011
Říjen 2012
Listopad 2011
Listopad 2012
Prosinec 2011
Prosinec 2012

13,4%
13,3%
13,7%
13,2%
13,7%
13,0%
13,9%
12,9%
13,9%
12,7%
14,0%
13,1%
14,4%

VI.3.4. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji – porovnání let
2011/2012
Měsíc
Míra nezaměstnanosti
Leden 2011
12,5%
Leden 2012
11,7%
Únor 2011
12,3%
Únor 2012
11,9%
Březen 2011
12,0%
Březen 2012
11,7%
Duben 2011
11,4%
Duben 2012
11,2%
Květen 2011
11,0%
Květen 2012
11,0%
Červen 2011
10,8%
Červen 2012
10,9%
Červenec 2011
10,9%
Červenec 2012
11,1%
Srpen 2011
10,8%
Srpen 2012
11,1%
Září 2011
10,7%
Září 2012
11,4%
Říjen 2011
10,5%
Říjen 2012
11,4%
Listopad 2011
10,5%
Listopad 2012
11,6%
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Prosinec 2011
Prosinec 2012

11,2%
12,3%

VI.3.5. Nezaměstnanost v České republice-porovnání let 2011/2012
Měsíc
Míra nezaměstnanosti
Leden 2011
9,7%
Leden 2012
9,1%
Únor 2011
9,6%
Únor 2012
9,2%
Březen 2011
9,2%
Březen 2012
8,9%
Duben 2011
8,6%
Duben 2012
8,4%
Květen 2011
8,2%
Květen 2012
8,2%
Červen 2011
8,1%
Červen 2012
8,1%
Červenec 2011
8,2%
Červenec 2012
8,3%
Srpen 2011
8,2%
Srpen 2012
8,3%
Září 2011
8,0%
Září 2012
8,4%
Říjen 2011
7,9%
Říjen 2012
8,5%
Listopad 2011
8,0%
Listopad 2012
8,7%
Prosinec 2011
8,6%
Prosinec 2012
9,4%
VI.4. Jubilanti
VI.4.1. V jednotlivých měsících
Leden:
Anděla Palichlebová – 90 let
Alois Siwek – 90 let
Josef Bonczek – 80 let
Únor:
Helena Siedlaczková – 90 let
Leonard Kupka – 85 let
Jindřiška Göbelevá – 80 let
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Březen:

Duben:

Květen:

Červen:
Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:

Prosinec:

Helena Mackovská – 80 let
Helena Ožanová – 80 let
Karel Szeliga – 94 let
Jan Mojžíšek – 90 let
Vanda Krygielová – 85 let
Františka Cmielová – 80 let
Marie Kotačková – 80 let
Hilda Jankovičová – 80 let
Oskar Kuffa – 80 let
Helena erdík k – 91 let
Anna Lajczyková – 85 let
Marie Baierová – 80 let
Leokadie Tomanová – 80 let
Helena Kantorová – 93 let
Žofie Kosmiderová – 85 let
Věra Bednářová – 85 let
Marta Dostalová – 85 let
Gerda Marhefková – 80 let
Irena Polaková – 80 let
Olga Mikulová – 80 let
Alžběta Stalmachová – 92 let
Marie Mikulová – 85 let
Pavla Kneisová – 90 let
Marta Potyszová – 85 let
Bohumil Pytlík – 80 let
Marta Hamroziová – 80 let
Bruno Waloszek – 80 let
Emilie Šenkyříková – 85 let
Marie Stankovičová – 80 let
Ján Suchý – 80 let
Olga Klaczková – 91 let
Etelka Plechatá – 91 let
Alžběta Radová – 85 let
Gertruda Kondiolková – 85 let
Josef Gaś – 98 let
Štěpánka Moldrzyková – 94 let
Ladislav Skulina – 80 let
Helena Hawranková – 80 let
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VI.4.2. Gratulace jubilantům
VI.4.2.1. Alžběta Sztalmachová
Josef žerdík, místostarosta a předseda kulturní a sportovní komise
popřál paní Alžbětě Sztalmachové 23. července k jejím krásným 92. narozeninám. Oslavenkyně obdržela od obce dárkový koš,kytičku a gratulaci
od Ing. Jana Lipnera, starosty obce.

Paní Alžběta Sztalmachová
VI.4.2.2. Pavla Kneisová
Pani Pavla Kneisová oslavila 13. srpna devadesáté narozeniny. Gratulovat jí přišli Ing. Jan Lipner, starosta obce a Josef Běhan, člen KaSK.
Při besedě paní Kneisová zavzpomínala na doby prožité v naší obci.
Obdržela dárkový koš, kytičku a osobní gratulaci starosty.

Paní Pavla Kneisová

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Paní Pavla Kneisová 2012“.
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VI.4.3. Den jubilantů
Setkání jubilantů připravila Obec Horní Suchá na 9. října do Dělnického domu.
V programu, který uváděl Josef Mlok Grym, nejdříve vystoupil s gratulací Josef Žerdík, místostarosta, pak děti našich škol a skupina břišních
tanečnic. Následovala gratulace k výročí zlatých svateb a nakonec vystoupilo duo Eva a Vašek.
Všichni jubilanti i s doprovodem měli na stole připravený přípitek
a zaměstnanci Dělnického domu přinášeli další občerstvení a jídlo. V závěru zahráli k poslechu i tanci Smolaři.

Při příchodu se do pamětní knihy zapsala i jubilantka Ludmila
Hoblíková s manželem Václavem

Josef Žerdík, místostarosta, při úvodní gratulaci
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Zcela zaplněný sál Dělnického domu zaplnili oslavenci-přípitek

Španělským tancem gratulovaly oslavencům žákyně polské základní
školy

Tancem gratulovaly i děti z české mateřské školy
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Ing. Jan Lipner, starosta obce, gratuluje manželům Šteflovým k zlaté
svatbě

S gratulací jubilantům přišlo i duo Eva a Vašek
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Den jubilantů 2012“.
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VII. Průmysl
VII.1. Průmyslová zóna František
VII.1.1. Rozšíření zóny
V tomto roce se PZF rozrostla o tři nové budovy. Rozšíření se především
týkalo firmy s celostátní působností – Speciální technologie, která zde postavila i vývojovou dílnu. V dalších našli svá místa zámečníci a klempíři.
Na výstavbě bylo nejdůležitější to, že byla vytvořena nová pracovní
místa.
Článek „Hornosušská průmyslová zóna se opět rozroste“ – Deník 17. 4. 2012
viz příloha č.28-12.

VII.1.2. Subjekty provozující činnost v PZF
VII.1.2.1. Agadan, s. r. o.
Firma se zabývala prodejem a výrobou moderních prvků z oblasti
hydrauliky, prvků pro rozvody, těsnění, hydraulických pohonů a řízení,
také výrobou kluzných kontaktů. Produkty: Hydraulické válce, hydraulické zámky, hydraulické prvky, dopravníkové pásy, těsniva a ložiska, kulové kohouty, manometry, kluzné kontakty CuC, jeřábové sběrače, válce
a stojky, náhradní díly pro vrtací vozy
VII.1.2.2. ANO…, s. r. o
Firma ANO…, s. r. o. byla založena v roce 1999 jako výrobně obchodní
společnost, specializovala se na balení zmrazené zeleniny, zeleninových
směsí a ovoce. Klienty firmy jsou jak nadnárodní řetězce jako Ahold, Kaufland, Globus, Delvita, Penny market, Norma, tak i menší distributoři
zmrazené zeleniny a ovoce a také regionální maloobchodní sítě jako jsou
Hruška, Jednoty, Flop jih apod.
VII.1.2.3. Luboš BULVA
Provozoval v PZF kantýnu.
VII.1.2.4. Cebco Limited, s. r. o.
Společnost Cebco Limited s. r. o. je výhradní dovozce rozvaděčů firmy Elsteel pro Českou a Slovenskou republiku. Projektuje stroje a zařízení
do 3000 A, řízení technologických celků, měření a regulace, vyrábí NN
rozvaděče do 3000 A a rozvaděče PLC pro řízení
VII.1.2.5. EXELSIOR GROUP, s. r. o.
Firma se již od druhé poloviny devadesátých let zabývá výrobou a vývojem vyfukovacích strojů na PET láhve a forem k těmto strojům. Dále
k hlavním činnostem patřily dodávky kompletních plnících technologií
na mléko a jogurtové výrobky, džusy, nealko nápoje nebo jejich jednotlivé
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části, např. etiketovací stroje sleeve-shrink a hot-melt. Součástí komplexního řešení plnícího procesu byla také dodávka kompletního obalového
materiálu a to firmou vyráběných preforem, víček a sleeve-shrink etiket,
popř. in-line výroba PET láhví v závodě klienta. Firma byla založena v roce
1999, počet zaměstnanců 150, základní jmění 145 mil. Kč, měla 7 výrobních závodů v Čechách, v Polsku na Slovensku
VII.1.2.6. FAL Services, s. r. o.
Firma se zabývala komplexní tvorbou www stránek internetových obchodů, databázových systémů, SEO optimalizace, web designu a internetového marketingu, marketingovou činností pro klasický trh, prováděla
grafické práce, navrhovala propagační materiály, zakládala společnosti
a prováděla servis s tím spojený, překladatelská činnost – polský, anglický
a německý jazyk, právní, účetní a finanční servis
VII.1.2.7. FITE a. s.
Firma se zabývala výrobou strojů a zařízení pro těžbu a zpracování
nerostů, prodejcem osobních vozů KIA MOTORS, dodávala sportovní a lovecké střelivo, vyráběla
VII.1.2.8. Garsys, s. r. o.
Firma se zabývala se výrobou zahradních bazénů, solárních absorbérů, bazénového zastřešení a příslušenství k zahradním bazénům.
VII.1.2.9. STŘECHY HÁJEK s. r. o.
Společnost se zabývala výrobou dřevěných střešních konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních vazníků, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb. Zajišťovala: vlastní výrobu dílčích prvků konstrukce, impregnaci dřeva
proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, dodávku veškerého montážního a spojovacího materiálu, montáž nosných konstrukcí, dopravu konstrukcí
přímo na stavbu, dodávku a montáž bednění nebo laťování pod střešní pláště.
VII.1.2.10. Green Gas DPB, a. s.
Firma se zubývala těžbou důlního plynu a jeho spalováním v kogeneračních jednotkách za účelem výroby elektrické energie.
VII.1.2.11. Chmielová Marcela – prádelna LOTOS
Hlavní náplní práce bylo praní a žehlení veškerého prádla – ubrusy, lůžkoviny, košile, montérky, pracovní oděvy, utěrky, záclony, závěsy apod. Praní probíhalo zejména pro firmy (stálé zakázky) ale také pro širokou veřejnost.
VII.1.2.12. InnovaPlast, s. r. o.
Společnost InnovaPlast 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
bylo vstřikování plastů.
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VII.1.2.13. Ingredia, s. r. o.
Společnost pronajímala pozemek v PZF pro stavbu podnikatelského
objektu.
VII.1.2.14. MABO TRADE s. r. o.
Ryze česká společnost se již patnáct let specializuje na zpracování
měkčených PUR pěn a na výrobu matrací pod značkou mabo. Díky vysokým investicím do technologií byli plně soběstační a kompletní vývojový
i výrobní proces probíhal na jednom místě. Firma se zabývala výrobou
matrací, polštářů, lůžkovin, roštů a potahů.
VII.1.2.15. Martines interiéry, s. r. o.
Firma Martines interiéry, s. r. o. se zabývala návrhem, výrobou a montáží zakázkového nábytku na míru a řešením interiérů již od roku 1992.
VII.1.2.16. KARPO FLY s. r. o.
Firma se zabývala výrobou postrojů k paraglidingu, záložních padáků, batohů, přileb, doplňků, mapníků, obalů na GPS a chráničů.
VII.1.2.17. Kübl Jaroslav – stolařství MAXIM
Firma vyráběla nábytek, kuchyňské linky, vestavěné skříně, plovoucí
podlahy a pergoly.
VII.1.2.18. MaDeX, s. r. o.
Firma vyráběla komponenty pro zádržné systémy, stavební ocelové
konstrukce, díly linek pro tažení drátů, přídavní zařízení pro vysokozdvižné vozíky. Náplní práce firmy byla i další zámečnická a kovodělná výroba.
VII.1.2.19. MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o.
Firma MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o. se orientovala na aplikovaný výzkum a vývoj transportní a záchranářské techniky a technologií.
VII.1.2.20. ROBOTSYSTEM, s. r. o.
Společnost ROBOTSYSTEM se zaměřovala na vysoce specializovaný
aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti servisní robotiky, mechatroniky a automatizace. Řešila komplexní projekty velkého rozsahu, jejichž součástí
byly složité technologie a konstrukční celky spadající do výše uvedených
oblastí.
VII.1.2.21. SLD – REACONT, a. s.
Firma SLD – REACONT, a.s. se zabývala aplikovaným výzkumem
a vývojem v oblasti energetiky (zejména obnovitelnými zdroji energie)
a bezpečnostních technologií.
VII.1.2.22. SLEZSKÝ VÝZKUM s. r. o.
Společnost SLEZSKÝ VÝZKUM s. r. o. se zaměřila na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti záchranářské techniky a technologií. Pracovalo zde
i výzkumně vývojové centrum.
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VII.1.2.23. PODA a. s.
Poskytovatel telekomunikačních služeb v Severomoravském a Jihomoravském kraji. Firma poskytovala digitální televizi a internet bez časových
a datových omezení.
VII.1.2.24. REMAX – stav s. r. o.
Firma REMAX – stav prováděla veškeré stavební práce, stavby na klíč,
rekonstrukce budov, sanace objektů a demolice.
VII.1.2.25. RN EXPRES s. r. o.
Společností se specializovala na veškeré úklidové práce v průmyslových podnicích, zdravotnických zařízeních, hotelech i v domácnostech.
VII.1.2.26. RQL s. r. o
Firma RQL vznikla roku 1991 a vyráběla zdravotnická lehátka, stoly,
křesla a židle Golem. V sortimentu bylo několik desítek typů, kromě standardních provedení i zakázkově vyráběná speciální provedení. Vyšetřovací stůl
Golem byl určen pro použití v ordinacích gynekologie, urologie, chirurgie.
VII.1.2.27. Sandvik Mining and Construction Społka z o. o.
Firma se zabývala výrobou, prodejem a servisem důlních razících
strojů.
VII.1.2.28. Speciální technologie s. r. o.
V programu firma měla dodávky a montáže technologií, potrubních
systémů, klimatizací a průmyslových čerpadel i míchadel. Zaměřovala se
zejména na technologické dodávky pro papírenský, chemický, hutní průmysl a pro energetiku.
VII.1.2.29. Swazcyna Marek – sběrné suroviny
Provozoval sběrnu druhotných surovin.
VII.1.2.30. SWP Trading a. s.
Společnost pronajímala v PZF pozemek pro výstavbu bioetanolového
závodu.
VII.1.2.31. Vanda Šlosarčíková – KALA
Firma na českém trhu působila od roku 1992. Specializovala se na výrobu a prodej dekoračního materiálu převážně na bázi polypropylenu – květinové obaly, celofány, stuhy, luxusní obalový materiál, sáčky,
svatební program. Dodávala velkoobchodům i maloobchodům.
VII.1.2.32. Daniel Zotyka
Provozoval autoopravnu a autodopravu. Zajišťoval mechanické opravy, opravy karoserie včetně lakovaní a elektroinstalace. Zajišťoval provedení STK a Emisí.
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VIII. Investiční akce
VIII.1. Výstavba kanalizace
Terénní úpravy byly prováděny postupně v jednotlivých lokalitách.
Hrubé terénní úpravy se prováděly v případě příznivého počasí průběžně
s výstavbou, jemné terénní úpravy byly dokončeny s ukončením stavby
v 06–07/ 2012.
Škody většího rozsahu způsobené výstavbou kanalizace v obci byly
odstraňovány ihned (poškození např. oplocení). Malé škody byly odstraňovány průběžně. Dále po ukončení stavby, stavební firma spolupracovala
s vlastníky nemovitosti tak, že pozemky dotčené stavbou byly předávány proti podpisu protokolu o vrácení pozemku bez závad. V případě, že
vlastník nemovitosti nebyl spokojený s úpravou, nebo opravou, anebo byl
opomenut, jednal přímo s Obcí Horní Suchá. Úpravy pozemků a odstraňování závad byly dokončeny s ukončením stavby samotné, případně jako
závady v záruční době.
V lokalitě Kouty byla v měsících 02/2012 a 03/2012 prováděna výstavba kanalizačního sběrače a pokračovala v zpevněných (asfaltových)
plochách komunikací na ulicích U Zastávky, Zálesní, Vilová a Rovnoběžná. Byly ukončeny stavební práce pod ulicí Těrlickou na zemědělských pozemcích u objektu Církve Bratrské ve směru k lesním pozemkům na ulici
Na Koutech. Dále byly ukončeny stavební práce na kanalizačním sběrači
podél pravého břehu potoka Koutňák až k ulici Na Koutech a větev sběrače u ulice Volontérské. Stavební mechanizmy se pohybovaly po ulicích
Těrlická, Zálesní, Rovnoběžná, Vilová, U Zastávky a Chrost.
V lokalitě Podolkovice v měsících 02/2012 a 03/2012 pokračovaly stavební práce na páteřním sběrači na ulicích Grabovščok, Čtvercová, Přímá
a Kolmá. Byla ukončena výstavba kanalizačního sběrače na ulici Rekultivační a výstavba kanalizačního sběrače u pravého břehu Podolkovického
potoka u ulice 6.srpna, pod zemědělským areálem Pašůvka k ulici Lesní.
V zimních měsících stavební práce pokračovaly ve zpevněných (asfaltových) plochách komunikací ulic Grabovščok, Čtvercová a stavební práce
v zahradách u ulic Přímá a Kolmá. Stavební stroje se pohybovaly po MK
ulic 6.srpna. Grabovščok, Čtvercová, Rekultivační, Náhradní, Přímá
a Kolmá.
Článek „Pustí se do kanalizace“ – Havířovsko 10. 1. 2012 viz příloha č.2-12.
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VIII.2. Investiční akce realizované, dokončené a započaté
v roce 2012

Poznámka: Všechny tyto stavební veřejné zakázky byly zadané podle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

VIII.2.1. Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci
Stavba byla zahájena v listopadu 2010 a ukončena v dubnu 2012. Stavební práce byly provedeny za sjednanou cenu 110 000 000 Kč. Stavební
práce prováděla fa STASPO, spol. s r. o. se sídlem v Ostravě
VIII.2.2. Stavební úpravy a zateplení objektu čp. 424
Stavba byla zahájena v listopadu 2011 a ukončena v červnu 2012. Stavební práce byly provedeny za sjednanou cenu 1 807 864,36 Kč. Stavební
práce provedla fa HORNSTAV CZ s. r. o., se sídlem v Horní Suché
VIII.2.3. Oprava stávající místní komunikace ul. Dvojitá a oprava místní
komunikace ul. Šikmá
Stavba byla zahájena v prosinci 2011 a ukončena v srpnu 2012. Stavební práce byly provedeny za sjednanou cenu 4 465 813 Kč. Stavební práce provedla fa KARO inženýrské sítě s. r. o. se sídlem Ostrava–Mariánské
Hory
VIII.2.4. Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci – kanalizační
přípojky, veřejná část
Stavba byla zahájena v prosinci 2011 a ukončena v říjnu 2012. Stavební práce byly provedeny za sjednanou cenu 4 994 118 Kč. Stavební práce
provedla fa JUBAR, spol. s r. o. se sídlem ve Stonavě
VIII.2.5. Spojka ul. Vnitřní – Vnitřní
Stavba byla zahájena v září 2012 a dokončena v listopadu 2012. Stavební práce byly provedeny za smluvně sjednanou cenu 1 470 787 Kč. Stavební práce provedla fa Tadeáš Koch – Farma Stonava
VIII.2.6. Rozšíření vodovodu na ul. Lesní – západ. Odkanalizování
a čištění odpadních vod v obci II etapa – SO 01 ul. Hluboká, Splašková
kanalizace na ul. U Vodojemu
Stavby byly zahájeny v říjnu 2012 a dokončeny v prosinci 2012
za smluvně sjednanou cenu 2 417 551 Kč. Stavební práce provedla fa JUBAR, spol s r. o. Stonava
VIII.2.7. Zastřešení rampy Domu seniorů na ulici Vnitřní. Zastřešení
rampy Klubu hornických důchodců na ulici Vnitřní
Stavby byly zahájeny v říjnu 2012 a dokončeny v prosinci 2012
za smluvně sjednanou cenu 413 926 Kč. Stavební práce provedla fa VAPES
CE s. r. o., se sídlem v Horní Suché
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VIII.2.8. Stavební úpravy ulice Centrum a ulice Sportovní
Stavba byla zahájena v březnu 2011 a dokončena v říjnu 2012 za smluvně sjednanou cenu 40 213 092,17 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa
VOKD a. s., se sídlem v Ostravě.
VIII.2.9. Bytový dům na ulici Stonavské
Stavba byla zahájena v březnu 2011 a dokončena v srpnu 2012
za smluvně sjednanou cenu 25 622 349,50 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa VS – Invest a. s., se sídlem v Ostravě
VIII.2.10. Stavební úpravy a přístavba objektu TJ č. 869. Realizace úspor
energie
Stavba byla zahájena v dubnu 2011 a dokončena v dubnu 2012
za smluvně sjednanou cenu 17 117 368,80 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa VOKD a. s., se sídlem v Ostravě.
VIII.2.11. Dostavba interiéru 2. NP č.p. 869
Stavba byla zahájena v květnu 2012 a dokončena v červenci 2012
za smluvně sjednanou cenu 2 219 999,98 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa VAPES CE s. r. o., se sídlem v Horní Suché.
VIII.2.12. Veřejné osvětlení na ul. Těrlické v místě křižovatky
s ul. Polskou a v místě křižovatky s ul. Zálesní
Stavba byla zahájena v srpnu 2012 a dokončena v září 2012 za smluvně sjednanou cenu 121 099 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa DUKAN plus s. r. o., se sídlem v Havířově.
VIII.2.13. Dům zahrádkářů – izolace Domu zahrádkářů
Stavba byla zahájena v červenci 2012 a dokončena v srpnu 2012
za cenu 496 032,03 Kč bez DPH. Stavební práce provedla firma KUMAN
spol. s r. o., se sídlem v Karviné
VIII.2.14. Venkovní žaluzie – Základní škola ul. Těrlická 969/24
Stavba byla zahájena v srpnu 2012 a dokončena v říjnu 2012 za cenu
739 952,35 Kč bez DPH. Montážní práce provedla fa HELLA stínící technika s. r. o., se sídlem v Praze, provozovna Kuřim.
VIII.2.15. Změna využití pozemku p. č. 34/1 a 34/16 – modulace terénu
Stavba byla zahájena v srpnu 2012 a dokončena v září 2012 za cenu
74 616 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa HORNSTAV CZ s. r. o., se
sídlem v Horní Suché.
VIII.2.16. Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní – přeložky
plynovodních přípojek
Stavba byla zahájena v srpnu 2012 a dokončena v lednu 2013 za cenu
115 205 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa Ligocký Jiří, se sídlem
v Dětmarovicích.
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VIII.2.17. Kanalizační přípojky (veřejná část) pro splaškovou kanalizaci
na ul. Centrum
Stavba byla zahájena v květnu 2012 a dokončena v červnu 2012
za cenu 272 151,58 Kč bez DPH. Stavební práce provedla fa ZEMASTAV
s. r. o., se sídlem v Ostravě.
Investiční akce – skenované fotografie viz Kronika 2012 – fotogalerie na CD.
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IX. Životní prostředí
IX.1. Smog
IX.1.1. Smogová regulace
Koncem ledna sever Moravy a Slezska zcela pokryl smog. Všech patnáct měřicích stanic na území Moravskoslezského kraje hlásilo překročení imisních limitů. Hodnoty se pohybovaly mezi 206 a 322 mikrogramy
na metr krychlový, což je více než šestinásobné překročení limitů. Nejhorší
situace byla v Českém Těšíně, Ostravě–Zábřehu a Havířově. Pro Ostravsko, Karvinsko, Třinecko a Český Těšín až do odvolání platil stav smogové regulace. Ta se vyhlašuje, když denní koncentrace prachu překročí
150 mikrogramů na metr krychlový. Znamenalo to, že průmyslové podniky znečišťující ovzduší musely dodržovat regulační řády a vypouštět snížené množství škodlivin.
Článek „Za lepší ovzduší i obchvaty bojujeme společně“ – Informátor č.2/2012
viz příloha č.5-12.

IX.1.2. Další zamoření
V polovině listopadu zasáhla náš kraj inverze spojená s osminásobným překročením polétavého prachu. Nejhorší situace byla ve Věřňovicích, ale špatně se dýchalo i v naší obci.
IX.2. Komunální odpad v naší obci v roce 2012
IX.2.1. Produkce komunálních odpadů

Poznámka: Přepočtena na 1 osobu v kilogramech
Rok
2009
2010
2011
2012

Papír

Plast

Sklo

9,20
8,87
8,76
7,39

4,43
4,44
4,52
4,48

8,11
8,36
10,32
10,47

Směsný
KO
206,15
176,69
180,55
167,59

Objem.KO

BRKO

147,81
251,58
149,99
130,26

121,19
105,66
126,36
100,36

Objem.KO

BRKO

670,49

549,75

IX.2. 2. Produkce komunálních odpadů v obci
Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tunách.
Rok
2009

Papír

Plast

Sklo

41,74

28,11

36,83
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Směsný
KO
935,13

2010
2011
2012

40,72
41,08
35,34

20,42
21,20
21,45

38,38
48,39
50,06

810,87
845,92
800,94

695,64
702,74
622,56

484,89
592,03
479,65

IX.2.3. Náklady na likvidaci komunálního odpadu (v Kč)
Třídění (papír, plast, sklo)
Likvidace nebezpečného odpadu
Likvidace pneumatik
Likvidace biologicky rozložitelného odpadu
Likvidace směsného odpadu z popelnic
Likvidace objemného odpadu-sběrný dvůr
Náklady na nákup pytlů a nádob
Likvidace odpadu od občanů
Příjem od společnosti EKO-KOM za třídění odp.
Příjem za vybrané poplatky od občanů
Nákldy na vytříděný odpad na 1 občana
Nákldy na ostatní odpad na 1 občana

456 928
16 554
45 808
417 845
1 486 532
1 204 604
97 140
3 725 411
200 803
1 038 333
147
574

IX.3. Kácení dřevin mimo les
V roce 2012 bylo na náš OÚ podáno 20 žádostí o povolení kácení dřevin. Správní orgán všem žádostem vyhověl. Současně uložil povinnost náhradní výsadbu za pokácené stromy.
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X. Sociální péče
X.1. Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Horní Suchá a Sborem Církve bratrské vyhlásilo humanitární sbírku. Sbíralo se:
• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskutečnila v naší obci – ve Sboru Církve bratrské (ul. Těrlická, č. p. 353), a to ve dnech: 28. až 30. 5. 2012, vždy od 8.00–12.00 hod.
a od 14.00–17.00 hod.
Věci, které se nepřijímaly: ledničky, televize, počítače a jiná elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil.
Přání pořadatelů: věci, prosím, zabalte čisté a nepoškozené do igelitových pytlů nebo krabic (nádobí), které převažte, aby se transportem neznehodnotily. Předměty nedávejte do igelitových tašek.
Podrobnosti o sbírce – Informátor č.4/2012 viz příloha č.8-12.
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XI. Školství
XI.1.Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
příspěvková organizace
XI.1.1. Den otevřených dveří
Na základní škole proběhl den otevřených dveří 5. ledna. Zájemci
z řad rodičů si mohli prohlédnout celou školu, na vše se zeptat a poté se
rozhodnout, alespoň ti, jejich dítě letos nastoupí do školy, jestli své dítě zapíší nebo ne.
XI.1.2. Zápis
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 proběhl 1. a 2. února. Celkem bylo zapsáno 36 dětí, mezi nimi nebylo žádné pětileté. O odklad školní docházky požádali zákonní zástupci pro 5 dětí.
XI.1.3. Comenius
Na mezinárodní akci, kterou pořádala základní škola 15. března, přijeli účastníci projektu Comenius z Německa, Francie, Katalánska, Polska
a Maďarska.
Akci podpořili svou účastí i představitelé obce v čele s Ing. Janem Lipnerem, starostou obce.
Žáci školy se představili programem ve sportovní hale.

Část účastníků akce ze zahraničí spolu společně s představiteli obce
sledují program žáků školy
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Žáci školy při vystoupení pro vzácné hosty
Článek „Projekt Comenius pokračuje“ – Informátor č.4/2012 viz příloha č.8-12.
Článek „Co bylo a je ve škole“ – Informátor č.2/2012 viz příloha č.5-12.
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Comenius 2012“.

XI.1.4. Akademie
Učitelé školy ve spolupráci s rodiči připravili na 12. dubna do sálu Dělnického domu školní akademii. Žáci se představili celkem dvakrát ve scénkách, tancích, zpěvu či vyprávění pohádek a jejich výkony se líbily přítomným rodičům i ostatním.
Vystoupili žáci školy i děti z mateřské školy. Zajímavým režijním počinem bylo vystoupení Mgr. Ilony Chalupové, ředitelky školy, na konci programu. Celý program uváděla, společně s dětmi, Mgr. Markéta Tomíčková, učitelka školy.
Akademie byla koncipovaná programově k 50. výročí otevření školy.
Vstupné bylo 50 Kč.

Zaplněný sál sledoval výkony dětí
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Vystoupení dětí z mateřské školy

V programu vystoupili i žáci druhého stupně ZŠ
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Akademie 2012“.

XI.1.5. Radovánky
Vedení školy ve spolupráci se sdružením rodičů připravilo 2. června v prostorách školního hřiště pro žáky školy a jejich rodiče Radovánky. V ůvodu vystoupila jak Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy, tak
Ing. Martin Adamiec, předseda sdružení rodičů. Celý program uváděla
Mgr. Markéta Tomíčková, učitelka školy.
Průvod za doprovodu erdík ka vyšel od mateřské školy na ulici Stavební směrem na školní hřiště.
Hlavním lákadlem pro všechny bylo především vystoupení dětí, ale
s loutkovým představením přišlo divadélko Křesadlo, dospělým se líbil
Petr Šiška s kapelou Legendy se vrací. Pro dospělé bylo také připraveno
bohaté občerstvení, večer se losovala tombola.
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Vystoupení těch nejmenších z mateřské školy mělo největší úspěch
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Radovánky 2012“.

XI.1.6. Vyřazení „deváťáků“
Každoročně pořádá Obec Horní Suchá rozloučení s vycházejícími
žáky školy. V obřadní síni v „červené škole“ se sešli učitelé, žáci, rodiče
i zástupci obce 28. června. K dětem promluvil Ing. Martin Adamiec, člen
RO a předseda sdružení rodičů a Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy.
Při rozloučení žáci obdrželi drobné dárky od obce a také almanach
s jmény a fotografiemi spolužáků.

Všichni žáci přišli na rozloučení ve společenských oblecích a šatech
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Rozloučení s vycházejícími žáky 2012“.
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XI.1.7. Ukončení školního roku 2011/2012
Školní rok ukončila celá škola 29. června. Rozloučení s žáky provedli třídní učitelé ve třídách. Plánovaná rozhlasová relace odpadla pro poruchu zařízení. Obec zastupovala paní Iveta Martiníková, která má řídí
školství na OÚ.
Přechod pro chodce u školy hlídala již celý poslední týden Policie ČR.

Žáci přišli s poděkováním i za svoji ředitelkou Mgr. Ilonou Chalupovou
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Konec školního roku
2012“.

XI.1.8. Mateřská škola ve 2. pololetí – akce v jednotlivých měsících
Březen
– vynášení Moreny
– Jak chtěl skřítek Nervík zastavit jaro – pohádka
Duben
– pyžamkový den
– návštěva knihovny
– pomlázka
– školní akademie
– Zvířátka v pohádkovém světě-hudební pohádka ZUŠ Český Těšín
– návštěva sběrného dvora
– úklid zahrady
– vystoupení kouzelníků manželů Kellnerových a imitátora Prokopa
– Čarodějnický den
Květen
– vystoupení k Svátku matek
– výstup na Prašivou
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Červen
– kouzelník Merlin a balónková magic show
– klaun Hopsalín – diskotéka v mořském světě
– Radovánky
– pasování na školáky
– Šamanské bubnování s indiánkou Lenkou
– Tři krátké pohádky
XI.1.9. Zahájení školního roku 2012/2013
V pondělí 3. září byl zahájen v základní škole nový školní rok 2012/2013.
S těmi nejmenšími přišli jejich rodiče, s některými i prarodiče.

Na klidný příchod do školy dohlížela Policie ČR z OO PČR Horní Suchá

Mezi prvňáčky zavítal Ing. Jan Lipner, starosta obce-na fotografii
uprostřed
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-zahájení školního roku
2012-2013“.
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XI.1.10. Cyklistické závody
Pro žáky obou našich škol, za účasti představitelů obce a obou našich
škol, připravilo rodičovské sdružení české základní školy na 4. října cyklistické závody.
Žáci během jízdy plnili různé úkoly. Start i cíl závodu byl v prostorách
hasičské zbrojnice.
Hlavním pořadatelem byl Ing. Martin Adamiec.

Ing. Martin Adamiec, hlavní pořadatel cyklistického závodu

Nejmenším závodníkům asistoval vždy některý z rodičů
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Cyklistické závody
2012“.
Článek „Cyklistický závod-výsledky“ – Informátor č.10/2012 viz příloha č.29-12.

XI.1.11. Lampionový průvod
Základní škola, ve spolupráci se sdružením rodičů, připravila pro
žáky obou našich základních škol na 19. října lampionový průvod na počest výročí založení Československé republiky.
Za účasti mnoha žáků i rodičů se lampionový průvod vydal na cestu
od mateřské školy na ulici Stavební, přes sídliště Chrost, ulicí Lipovou,
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kolem kostela do prostoru hasičské zbrojnice. Zde bylo pro všechny připraveno občerstvení, na jehož přípravě se podíleli rodiče z rodičovského
sdružení v čele s Ing. Martinem Adamiece, předsedou.
Po zapálení vatry žáci vypustili balonky štěstí a velkým zájmem se
aktivně zúčastnili karaoke – zpěvu s doprovodem hudby.

Ti nejmenší měli z lampionového průvodu největší zážitek
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Lampionový průvod
2012“.

XI.1.12. Adventní koncert
Učitelé a žáci základní školy, včetně dětí a učitelek v mateřské škole,
připravili na 6. prosince v kostele svatého Josefa v Horní Suché dva Adventní koncerty. Diváci, hlavně z řad rodičů, ale i představitelů obce, byli
velmi spokojeni.

Adventní koncert žáků a dětí základní a mateřské školy
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Adventní koncert žáků
a dětí základní a mateřské školy 2012“.
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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. Zápis
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 proběhl 26. ledna. Bylo zapsáno celkem 14 dětí. O odklad školní docházky požádali rodiče 1 žáka.
Nebylo zapsáno žádné pětileté dítě.
XI.2.2. Setkání absolventů
Na setkání absolventů naší základní školy s polským jazykem vyučovacím se v sobotu 12. května sešlo v Dělnickém domě na 270 absolventů
školy z 21 ročníků.

Článek „Absolwenci zostali po lekcjach“ – Głos Ludu 15. 5. 2012 viz příloha
č.13-12.
Článek „Górnosuskie klasy balowały z klasą“ – Głos Ludu 19. 5. 2012 viz příloha č.14-12.

XI.2.3. Festyn szkolny
Za krásného počasí připravila škola společně s rodiči žáků v prostorách hasičské zbrojnice 16. června Festyn szkolny.
Hlavním programem bylo vystoupení žáků, ale doprovodný program
pro děti i jejich rodiče byl bohatý. Žáci se mohli svést na býkovi, soutěžili
o odměny, bylo připravené jídlo i pití.
Přišla i ředitelka české školy Mgr. Ilona Chalupová s zástupkyní
Mgr. Dagmar Holáskovou, přišel i Josef Žerdík, místostarosta s manželkou.
Tento den se hrálo fotbalové utkání mezi mužstvy Polska a České republiky. Velká část programu byla věnována tomuto utkání. Na večerní
televizní přenos byla připravena obří obrazovka.

Mladí fotbalisté připomněli večerní mezistátní utkání
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Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy, při úvodním projevu
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Festyn szkolny 2012“.
Článek „Festyn w duchu EURO“ – GL 21. 6. 2012 viz přílooha č.27-12.

XI.2.4. Konec školního roku 2011/2012
Žáci školy společně s učiteli a hosty se sešli v aule školy 29. června, aby
společně ukončili školní rok.
Žáci společně s dětmi z mateřské školy připravili program. Všem
za práci a sponzorům za příspěvky poděkoval Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy.

Vystoupení nejmenších dětí bývají bezprostřední
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Konec školního roku
2012“.
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XI.2.5. Zahájení školního roku 2012/2013
Zahájení školního roku 2012/2013 proběhlo ve škole 3. září.
Všichni žáci, učitelé i hosté se shromáždili v aule školy. Žáci školy se
svými učiteli připravili kulturní program.
Obec na zahájení zastupova Josef Žerdík, místostarosta, přítomen byl
i Mgr. Jan Zyder, předseda MK PZKO.

Žáci školy zaplnili aulu školy

Záběr z vystoupení žáků při zahájení školního roku 2012-2013
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZŠ-zahájení školního
roku 2012-2013“.
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XI.2.6. Cyklistické závody
Článek i fotografie viz kapitola XIV.1. 10.
XI.2.7. Z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012
XI.2.7.1. Počet žáků
ŠKOLNÍ ROK
2011/2012
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

PRŮMĚRNÝ
POČET TŘÍD POČET ROČNÍKŮ POČET ŽÁKŮ POČET ŽÁKŮ
NA TŘÍDU
2
5
34
17
4
4
38
9,50
6
9
72
12,00

XI.2.7.2. Žáci v 1. třídě a počet žáků na učitele
Celkový počet žáků v 1. ročníku: – 7. Průměrný počet žáků na učitele
celkem za celou školu (k 30. 6. 2012 – učitelé v přepočtených úvazcích, bez
pedagogické asistence): – 7,96.
XI.2.7.3. Školní družina
ŠD
celkem

POČET ODDĚLENÍ ŠD
1

POČET DĚTÍ V ŠD
28

POČET VYCHOVATELŮ ŠD
fyz. 1 / přepoč. 0,8

XI.2.7.4. Odborná kvalifikace učitelů
CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Z TOHO ODBORNĚ KVALIFIKOVANÝCH

9,044/13
8,964/12

100%
99,10%

XI.2.7.5. Věkové složení učitelů
UČITELÉ
MUŽI
ŽENY
0
2
0
6
1
3
0
1
1
12

VĚK
do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem

XI.2.7.6. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
ŠKOLNÍ ROK 2011/12
Počty přijatých žáků (z celkem 11)

GYMNÁZIA
4

XI.2.7.7. Počet absolventů ZŠ
ROČNÍK
9. ročník
Celkem

POČET ŽÁKŮ
11
11
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SOŠ
5

SOU
2

XII. Obchod a služby
XII.1. Ceny
XII.1.1. Vodné a stočné
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava byla od 1. ledna 2012 stanovena
cena vodného a stočného takto:
1) voda pitná (vodné) 30,61 Kč/m3 (bez DPH), 34,90 Kč/m3 (včetně
14 % DPH)
2) voda odvedená (stočné) 27,65 Kč/m3 (bez DPH), 31,52 Kč/m3 (včetně
14 % DPH)
Poznámka: Cena vody byla v republikovém průměru 71,56 Kč/m3.

XII.1.2. Pohonné hmoty
1. týden 2012 – 6. 1. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
51. týden
1. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

34,50

34,53

100,1

34,89
35,53
17,20

34,95
35,59
17,22

100,2
100,2
100,1

5. týden 2012 – 3. 2. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
4. týden
5. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

35,27

35,23

99,9

36,25
36,91
17,46

36,21
36,82
17,50

99,9
99,8
100,2

9. týden 2012 – 2. 3. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
8. týden
9. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG
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35,41

35,80

101,1

36,15
36,69
17,70

36,42
36,94
17,77

100,7
100,7
100,4

13. týden 2012 – 13. 3. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
12. týden
13. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

36,79

37,17

101,0

36,95
37,18
18,38

37,26
37,24
18,46

100,8
100,2
100,4

17. týden 2012 – 27. 4. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
16. týden
17. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

37,49

37,50

100,0

37,68
36,91
18,31

37,85
36,92
18,33

100,5
100,0
100,1

21. týden 2012 – 25. 5. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
20. týden
21. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

36,88

36,72

99,6

37,35
36,62
18,17

37,09
36,41
18,14

99,3
99,4
99,8

25. týden 2012 – 22. 6. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
24. týden
25. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

36,16

35,74

98,8

36,50
35,84
17,90

36,18
35,54
17,87

99,1
99,2
99,8

29. týden 2012 – 20. 7. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
28. týden
29. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
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35,18

35,33

100,4

Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

35,53
34,93
17,36

35,87
35,31
17,16

101,0
101,1
98,8

33. týden 2012 – 17. 8. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
32. týden
33. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

35,97

36,22

100,7

36,51
35,97
17,01

36,78
36,06
16,98

100,7
100,3
99,8

37. týden 2012 – 14. 9. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
36. týden
37. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

37,38

37,38

100,0

38,12
37,25
16,97

38,08
37,22
17,03

99,9
99,9
100,3

41. týden 2012 – 12. 10. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
40. týden
41. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

37,25

37,26

100,0

37,93
36,92
17,66

37,91
36,96
17,66

99,9
100,1
100,0

44. týden 2012 – 2. 11. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
43. týden
44. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG
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37,20

37,12

99,8

37,63
37,05
17,81

37,24
36,96
17,79

99,0
99,8
99,9

47. týden 2012 – 23. 11. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
46. týden
47. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

36,37

35,87

98,6

36,16
36,49
17,80

35,76
36,22
17,96

98,9
99,3
100,9

51. týden 2012 – 21. 12. 2012
Spotřebitelská cena (Kč/l)
Index
50. týden
51. týden

Název výrobků
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91
s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

35,17

35,06

99,7

35,19
35,99
18,21

34,99
35,71
18,25

99,4
99,2
100,2

XII.1.3. Elektřina
XII.1.3.1. Srovnání produktů
Dle aktuálně platného ceníku zaplatila malá domácnost (byt do 50 m2
v Moravskoslezském kraji u poskytovatele:
– ČEZ Prodej, s. r. o. D tarif Standard COMFORT, 6 630 Kč za rok
– Europe Easy Energy a. s. tarif 3E 6 056 Kč za rok
– BICORN s. r. o. – tarif BICORN Standard D 6 135 Kč za rok
– Bohemia Energy entity s. r. o. – tarif Home Standard 24 – 6 276 Kč
za rok
– X Energie, s. r. o. – tarif DOM 24 – 6 300 Kč za rok
– Elimon a. s. – tarif Standard 24 – 6 321 Kč za rok
– Centropol Energy a. s. – tarif D Optimum 24 – 6 346 Kč za rok
– RWE (Start) – tarif STANDARD – 6 357 Kč za rok
– United Energy Trading a. s. – tarif Home Single – 6 410 Kč za rok
– E.ON Fix 2013 – tarif E.ON ElektřinaKlasik – 6 454 Kč za rok
– Optimum Energy, s. r. o. – tarif OT Standard 24 – 6 531 Kč za rok
– RWE – tarif (Stabil 2013+) STANDARD – 6 915 Kč za rok
– Pražská energetika, a. s. – tarif (Komfort) KOMFORT KLASIK 24
6 915 Kč za rok
Poznámka: Cena elektřiny byla v celorepublikovém průměru 4,64 Kč/kWh.
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XII.1.4. Plyn

Poznámka: Porovnávaná roční spotřeba byly 3 000 m3.
Dodavatel
BICORN
E.ON Energie – Duo
LAMA Investments
Pražská plynárenská
Gas International
ČEZ
Bohemia Energy
RWE Transgas

Celková cena za rok v Kč
48 211,57
42 507
44 362
45 148
48 041
49 998
50 641
52 629

Poznámka: Cena plynu byla v republikovém průměru 16,96 Kč/m3.

XII.1.5. Teplo
XII.1.5.1. Vytápění bytu

Poznámka: Vytápění bytu se spotřebou 40 GJ za rok.
Médium
Teplo z tepláren
Vytápění dřevem
Vytápění tepel. Čerpadlem
Vytápění uhlím
Vytápění peletami
Vytápění plynem
Vytápění elektřinou – přímotop

Cena v Kč/rok
20 500
18 000
18 500
19 000–25 000
21 000
30 000
50 000

Poznámka: Cena tepla byla v republikovém průměru 530,16 Kč/GJ.

XII.1.5.2. Uhlí

Poznámka: Průměrná cena v Kč/t.
Hnědé
Černé
Koks

3350
5050
7990

XII.1.6. Potraviny
XII.1.6.1. Přehled
Ve světě ceny potravin klesaly, v Česku zdražily nejvíc za čtyři roky.
Vyšší DPH zvýšila marže obchodníků. Potravin se prodávalo méně, více se
však za ně utratilo.
Ceny potravin vzrostly o navýšení daně z přidané hodnoty ještě dříve,
než začalo platit. Mezi tím, co sněmovna schválila zákon o zvýšení DPH,
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zdražily potraviny o 4,7 procenta. Daň ale vzrostla z deseti na čtrnáct procent až 1. ledna 2012.
V obchodech zdražilo 108 ze 124 položek potravin, které statistici sledovali.
Vyšší ceny v obchodech se odrážely v útratách domácností. Potravin se
prodávalo méně, například v hypermarketech se jich prodalo o tři procenta méně. Lidé za ně ale utratili více peněz. Stejná situace byla i v případě
rekordně drahých paliv. I zde prodej klesal, zákazníci ale celkově platili
více.
XII.1.6.2. Některé potraviny
Název
Anglická slanina
Avokádo
Babiččina volba-mouka
Balkánský sýr
Banán v čokoládě
Becherovka
Beránek velikonoční
Bio cibule
Bohemia sekt
Božkov-Tuzemák 37,5%
Budějovický Budvar 10°
Cereální rohlík
Cikánka-uzenina
Čabajská klobása
Čočka velkozrnná
Čokoláda Geisha
Debrecínská pečeně
Dobrá voda ochucená
Droždí čerstvé
Eidam-sýr 30%
Gambrinus-pivo 10°
Gothajský salám
Herkules-salám
Hovězí dršťky
Hovězí plátky-maso
Hovězí plec
Chléb konzumní krájený
Jablka Jonagold
Jahody
Javořické párky

Jednotka
100 g
1 ks
1 kg
115 g
25 g
0,5 l
400 g
750 g
0,75 l
0,5 l
0,5 l
65 g
100 g
100 g
500 g
100 g
100 g
1,5 l
42 g
100 g
1,5 l
100 g
100 g
1 kg
1 kg
1 kg
550 g
1 kg
250 g
400 g
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Cena v Kč
10,90
16,90
12,90
17,90
3,50
129,00
38,90
16,90
109,90
94,90
9,20
4,90
17,90
29,90
14,90
24,90
11,90
9,90
1,90
9,90
26,90
8,90
13,90
89,90
229,00
159,90
13,90
17,90
17,90
27,90

Jehněčí kýta
Jihlavanka-mletá káva
Jihočeské Lipno-tavený sýr
Jogurt bílý
Kachna chlazená
Kančí kýta
Kapr
Kedlubna
Klobása šunková
Knedlík bramborový
Král sýrů Hermelín
Králík
Kuřecí čtvrtky
Kuřecí řízky mražené
Květák
Lentilky
Listové těsto
Losos-filety
Lovecký salám
Maďarská klobása papriková
Mandle pražené
Máslo
Mazanec
Med luční
Mléko čerstvé 1,5%
Moravské uzené
Okurka hadovka
Olivový olej
Olomoucké tvarůžky
Ostravská klobása
Paštika
Pilsner Urguell-pivo 12°
Poděbradka-minerální voda
Pomeranče
Pstruh
Rajčata
Rohlík
Radegast 12°
Slivovice 45%
Smetana 12%
Srnčí kýta

1 kg
100 g
135 g
170 g
1 kg
400 g
1 kg
1 ks
100 g
400 g
120 g
1 kg
1 kg
1 kg
1 ks
28 g
500 g
280 g
500 g
400 g
60 g
250 g
400 g
900 g
1l
100 g
350 g/1 ks
0,5 l
125 g
100 g
125 g
0,5 l
1,5 l
1 kg
1 kg
500 g
1ks
0,5 l
0,5 l
200 g
400 g
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349,90
34,90
18,90
14,90
74,90
169,90
119,00
8,90
11,90
9,90
21,90
169,00
49,90
100,00
24,90
6,50
21,90
69,90
54,90
42,90
12,90
19,90-35,00
19,50
84,90
12,90
11,90
9,90
49,90
26,90
10,90
19,90
18,90
7,90
19,90
169,90
24,90
od 2,10
16,90
189,00
11,90
199,90

Šlehačka
Šunka dušená
Tatranky
Telecí kýta
Uherská klobása
Uherský salám Panonia
Vajíčka
Vepřová kotleta
Vídeňské párky
Zaječí stehna

250 g
200 g
47 g
1 kg
100 g
100 g
1 ks
1 kg
100 g
1 kg

27,90
34,90
4,90
299,90
14,90
21,90
3,00-7,00
99,00
12,90
279,00

XII.1.7. Průmyslové zboží
Název
Ruční sekačka na trávu AL-KO erdík 38 HM Softtouch
Sekačka na trávu akumulátorová GARDENA 42 A Li PowerMax
Sekačka na trávu benzínová MTD SPK 48 HW s pojezdem
Akumulátorová vrtačka SHARKS SH 1300
Kuchyňský dřez Teka TG 400.400
Prostěradlo flanelové 70×140 cm bílé
Talíř TESCOMA Fondue ¤ 23 cm
Konferenční stolek ELIPSA
Jídelní židle Angelo 1
Rohová sedací souprava Milano
Pneumatika BARUM BRAVURIS 2 215/45 R17 91 W
Kombinovaná lednička GORENJE RF 60309 OCO
Elektrický sporák MORA CS 958 6W
Myčka nádobí ELECTROLUX ESF63020
Notebook ASUS K53E-SX1350V
Stolní počítač ACER Aspire G5910
LCD televizor SAMSUNG UE46ES6800
Televizor SAMSUNG UE26EH4510
Digitální fotoaparát OLYMPUS VR-360
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Cena v Kč
1 558 – 1 919
11 190 – 16 999
9 290 – 10 740
1 676 – 1 872
3 942 – 7 260
215 – 230
149
1 541 – 3 480
990 – 2 199
12 990 – 20 999
1 859 – 2 864
18 700 – 28 207
11 751 – 15 629
6 240 – 11 691
12 266 – 14 725
29 704 – 34 130
30 990 – 34 998
8 898 – 10 201
3 580 – 4 799

XIII. Stavebnictví
XIII.1. Statistika stavebního úřadu
XIII.1.1. Celková podání za rok 2012

Poznámka: FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby
FO
237
15
25
8
19
5
2
3
2
17
0
0
0
0
1
7
6
8
32
81
3
0
0
4
0
0
5

celková došlá pošta k vyřízení
územní rozhodnutí
územní souhlas
územně plánovací informace
ohlášení
stavební povolení
odstranění stavby
změna stavby před dokončením
kolaudační souhlas
oznámení užívání stavby
kolaudační rozhodnutí
zkušební provoz
výzva k údržbě
neodkladné odstranění
změna v užívání
povolení výjimky
řízení o odstranění stavby
dodatečné povolení
vyjádření, sdělení
stanoviska
žádosti o změnu územního plánu
VPS umístění stavby
VPS stavební povolení
přestupky
delikty
odvolání
kontrolní prohlídky

PO
285
19
22
7
4
12
5
3
15
0
1
0
7
1
2
1
3
3
38
124
0
0
3
0
0
2
7

CELKEM
522 podání
34
47
15
23
17
7
6
17
17
1
0
7
1
3
8
9
11
70
205
3
0
3
4
0
2
12

XIII.1.2. Významnější stavby
Na území obce bylo z významnějších staveb povoleno: 1 změna stavby
bytového domu (4 nové bytové jednotky), 8 objektů inženýrských sítí (veřejné osvětlení, zemní kabelové vedení VN 22 kV atd.), 1 stavba vývojové
dílny Speciálních technologií, 1 požární vodovod DN 150, 1 kogenerační jednotka ORC, 3 stavby rodinných domů, 1 bytová jednotka v přístav186

bě rodinného domu, 7 změn staveb rodinných domů (přístavby, stavební
úpravy), 13 doplňkových staveb ke stavbám rodinných domů (přístřešky,
pergoly, hospodářské budovy).
V porovnání s rokem 2011 poklesl v roce 2012 zájem o výstavbu nových rodinných domů. V roce 2011 byla povolena výstavba 14 nových rodinných domů a v roce 2012 to bylo povolení 3 nových rodinných domů.
V roce 2012 bylo povoleno užívání 18 nových staveb z toho 7 nových rodinných domů a dva bytové domy. Rovněž u počtu dokončených staveb rodinných domů došlo k mírnému poklesu v porovnání s rokem 2011 – bylo
dokončeno 10 rodinných domů a v roce 2012 to bylo 7 rodinných domů.
Dále bylo projednáno a schváleno zadání nového územního plánu Obce
Horní Suchá, bylo provedeno výběrové řízení – veřejná zakázka na zpracovatele územního plánu Obce Horní Suchá a byl zpracován návrh územního plánu Obce Horní Suchá a předán pořizovateli k projednání.
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XIV. Doprava a spoje
XIV.1. Dálniční známky

XIV.1.1. Systém
Stejně jako v předchozích letech i dálniční známka 2012 platila pro
průjezdy dálnicemi, rychlostními komunikacemi a vybranými úseky silnic
první třídy, nově ale už pouze pro automobily do 3,5 tuny. Nákladní auta
od roku 2010 platila mýtné, jehož ceny se v roce 2013 zvednou o 25 procent. Poplatků byly prozatím ušetřeny motorky a další dvoustopá vozidla.
Peníze za všechny prodané dálniční známky putovaly na konto Státního fondu dopravní infrastruktury. Za rok 2011 se odhadoval výtěžek 3,2
miliardy korun a zdražení by za rok 2012 mělo vynést o 750 milionů korun více. Poplatek na českých dálnicích v podobě dálniční známky se platil
od roku 1995, od roku 2007 byl přidán systém elektronických mýtných
bran, přes které platily nejprve poplatek kamiony do 12 tun, od roku 2010
takto platila dálniční poplatek jakákoliv vozidla nad 3,5 tuny.
XIV.1.2. Dálniční známka – srovnání ceny pro rok 2011 a 2012 v Kč
Doba platnosti
Desetidenní
Měsíční
Roční

2011
250
350
1 200

2012
310
440

1 500

XIV.1.3. Mezinárodní motocyklové závody
Ve dnech 18.a 19. srpna se konaly motocyklové závody „O Havířovský
zlatý kahanec“ na Těrlickém okruhu.
V době konání závodů byla linka MHD 413, která vede z Havířova
do Horní Suché, zrušena a nahrazena náhradní dopravou, což se dotklo
všech, i těch, kteří se nezamýšleli stát diváky na závodech.
XIV.1.4. Zklidnění dopravy
Po vybudování nového přechodu pro chodce na ulici Stonavské a prosazení zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun na ulici Těrlické, byla také na ulici Dělnické, v prostoru křižovatky s ulicí erdík k a Pomezní realizovaná
stavba s názvem „Protihlukové opatření-silnice II/475 ulice Dělnická“ celkovým nákladem 4 miliony Kč.
Článek „Další zklidnění dopravy na silnicích v obci“ – Informátor č.8/2012 viz
příloha č.21-12.

XIV.1.5. Dotace obce na dopravu
ZO rozhodlo o výši dotace pro ČSAD Havířov. Linky městské dopravy
č.406 a č.413 byly dotovány částkou 2 175 691 Kč, linky příměstské dopravy byly dotovány částkou 261 794 Kč.
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XV. Bezpečnost a veřejný pořádek
XV.1. Některé trestné činy a přestupky spáchané na území Horní
Suché
– na ulici Těrlické byl 24. května kontrolován řidič, který byl pod vlivem
návykové látky
– při silniční kontrole byl 25. května zjištěn na ulici Spodní řidič, který
měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a byl pod vlivem návykové látky
– neznámý pachatel odcizil 6. června ze zahrádkářské kolonie na ulici
Stonavské zahradní houpačky
XV.2. Komise k projednání přestupků
XV.2.1. Složení komise
Předseda:
JUDr. Jan Škutek
Členové:
Anna Sikorová, Ing. Jindřich Funiok,
JUDr. Evžen Kiedroň, Vladislav Pilch.
XV.2.2. Z činnosti
– počet projednaných osob: 150
– nejčastěji byly projednávány přestupky proti občanskému soužití, dále
přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku
– 93 případů bylo odloženo
– 29 případů skončilo napomenutím a nebo pokutou
– 17 případů komise vyřešila ve zkráceném řízení – materiály dodala
Policie ČR
– 17 případů domácího násilí – dopouštěli se ho především muži
– 19 200 Kč bylo uloženo na pokutách, nákladech řízení a exekucích
XV.3. Trestné činy a přestupky
XV.3.1. OO PČR Horní Suchá
V roce 2012 provádělo Obvodní oddělení Policie České republiky Horní
Suchá výkon služby na teritoriu dvou obcí – Horní Suchá a Stonava. Rozloha služebního obvodu činila celkem 23,67 km2.
XV.3.2. Charakteristika trestné činnosti
Nejvíce byla zastoupena majetková trestná činnost. Jednalo se především okrádeže barevných kovů na žleznici, krádeže vloupáním do zahradních chat a krádeže předmětů v rodinných domech. Násilná trestná
činnost byla minimální. Na páchání majetkové trestné činnosti měla negativní vliv vysoká míra nezaměstnanosti, demografické složení obyvatel189

stva a sociálně vyloučená lokalita. Bylo konstatováno, že páchání trestné
činnost mělo na teritoriu obce klesající tendenci.
XV.3.3. Statistika
Počet trestných činů v roce 2012
257
– z toho majetková trestná činnost
188
(109 krádeží vloupáním, 68 krádeží prostých, 9 trestních věcí z oblasti
hospodářské trestné činnosti)
– násilná trestná činnost
15 (objasněnost 46,67 %)
Objasněnost
24,90 %
Počet trestných činů v roce 2011
306
Objasněnost
27,81 %
Na území obce byly spáchány 3 loupeže, 2 byly objasněny.
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XVI. Kultura a osvěta
XVI.1. Akce pořádané orgány obce
XVI.1.1. Návštěva v Nižné
Ve dnech 5. a 6. ledna se při příležitosti státního svátku Slovenské
republiky uskutečnila družební návštěva představitelů naší obce v Nižné na Slovensku. Delegaci naší obce tvořili: Josef Žerdík, místostarosta
a Evžen Faja, člen Rady a Zastupitelstva Obce Horní Suchá. Obec zde také
reprezentovala folková skupina Douda Band, protože součástí oslav státního svátku Tří králů byl, kromě výstupu na vrch Ostražica, i festival
folkové, bluegrassové a country hudby.
Slovenský text: „Vo štvrtok 5. 1. 2012 o 16.00 hodine v kinosále Domu
kultúry sa uskutoční II. Trojkráľový koncert folkovej, country a bluegrassovej hudby. Vystúpili skupiny NO SQUAD, Danka, ARVAGRASS, Robo Hulej
spod Budína, KREDENC a hosť z českej republiky z partnerskej obce Horní Suchá DOUDA BAND. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré komplikovalo dopravu, dorazili všetci účinkujúci na koncert šťastlivo a včas.
Účasť divákov nemožno označiť jako masovú, ale prišli diváci, ktorí vedeli oceniť kvalitu a u mnohých interprétov špičkové výkony. Podujatie splnilo svoj účel a hlavne opäť spojilo ľudí, ktorí majú radi dobrú muziku“.
Byly dojednány další body spolupráce. Kapela z Nižné bude hrát v březnu
na akci Muzikantský rej a folklórní soubor z Nižné se zúčastní Fedrování
s folklórem na podzim. Již delší dobu probíhá spolupráce na poli sportovním, hlavně ve florbalu. Jediným problémem družební návštěvy bylo to,
že byl pro provoz uzavřen přechod v Mostech u Jablunkov. Jeli přes Polsko
a na Námestovo, takže najeli na 150 km cesta trvala 4 a půl hodiny.

Vpravo na fotografii Ing. Jaroslav Rosina, starosta Nižné, vpravo Josef
Žerdík, místostarosta Horní Suché

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Nižná-leden 2012“.
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XVI.1.2. Obecní ples
Prvním plesem v roce byl obecní ples, který připravila Obec Horní
Suchá ve spolupráci s KaSK na 13. ledna ve všech prostorách Dělnického
domu.
Všechna místa byla s předstihem zaplněna. V ceně vstupenky, která
stála 400 Kč byla večeře a založený stůl.
Velkým hitem plesu byla tombola, jejíž celková hodnota přesáhla
100 000 Kč.

Obecní ples 2012 – část cen do tomboly

Obecní ples 2012 – Ing. Jan Lipner, starosta obce, při zahájení – vpravo
moderátor plesu David Jekl
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V předtančení vystoupili dvakrát Suszanie a sklidili zasloužený potlesk.

Obecní ples 2012 – předtančení souboru Suszanie

Obecní ples 2012 – kotiliony a růže prodávali Anna Bružinová a Ing. Petr
Chlebik, členové KaSK

Obecní ples 2012 – v programu byla i ukázka ovládání ultralevých
letadel, vzduchem létalo i auto
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Obecní ples 2012 – k tanci i poslechu hrála místní oblíbená skupina
Smolaři

Obecní ples 2012 – vpravo hosté z Lubomie (Polsko) – starosta dr. Czeslaw
Burek s manželkou

Obecní ples 2012 – sál se zaplnil tanečníky hned při první taneční
skladbě
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD:“Obecní ples 2012“.
194

XVI.1.3. Oslava MDŽ
Kulturní a sportovní komise pozvala všechny ženy z obce na oslavu
Mezinárodního dne žen 3. března do Dělnického domu.

MDŽ 2012 – v úvodu promluvil a všechny přivítal Ing. Jan Lipner,
starosta obce
Při příchodu do sálu se měli všichni možnost zapsat do pamětní knihy
a ženy obdržely od žáků ZŠ kytičku a malý dárek.
V úvodu kulturního programu vystoupili žáci našich mateřských a základních škol.

MDŽ 2012 – děti z polské mateřské školy
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MDŽ 2012 – děti z české mateřské školy
V programu dále vystoupilo stepařské duo a profesionální barman
míchal nápoje. Úspěch slavilo i to, že jak stepaři, tak barman si pozvali
účastníky akce, zatančili si s nimi i barman s nimi míchal nápoje.
K tanci i poslechu hrála kapela LADY M.
Program uváděl Josef Mlok Grym.
Vstup byl pro všechny zdarma a zdarma byla i šatna.

MDŽ 2012 – po programu si mnozí zatančili
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „MDŽ 2012“.
Plakát na akci viz: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „MDŽ 2012-plakát“.
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XVI.1.4. Muzikantský rej
V pátek 30. března se sešli příznivci dobré hudby v Dělnickém domě
na již tradiční akci „7. Muzikantský rej“.
Garantem akce byl Josef Žerdík, místostarosta.
V pořadu se vystřídala řada kapel: Douda Band, Blambory, Gipsy
Werk, Kuba-Bumbum Band (bubenická show). Hlavní hvězdou večera měl
být Peter Lipa, ale z důvodu nemoci se nedostavil. Všem se omluvil telefonátem vysílaným pro celý sál. Místo něj přijela kapela Legendy se vrací
s Petrem Šiškou.
Vstupné bylo 100 Kč.

Plakát – Muzikantský rej 2012

Legendy se vrací – Petr Šiška uprostřed
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Muzikantský rej 2012“.
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XVI.1.5. Vítání občánků
XVI.1.5.1. První vítání občánků
První vítání občánků připravila kulturní a sportovní komise do obřadní síně v „červené škole“ na sobotu 14. dubna.
Pozváno bylo celkem 20 dětí, vítání se uskutečnilo nadvakrát.
Všechny přítomné přivítala Blanka Richterová, členka komise ke všem
promluvil Josef Žerdík, místostarosta.
O kulturní program se postaraly děti z našich mateřských škol a učitelky Základní umělecké školy Jana Kalety z českého Těšína.
Všichni zúčastnění se mohli zapsat do pamětní knihy, rodičům osobně
pogratuloval Josef Žerdík, maminky obdržely kytičku, plyšovou hračku
a knížku.

Obřadní síň při prvním vítání občánků
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „První vítání občánků
2012“.

XVI.1.6. Kladení věnců
V den výročí osvobození naší obce – 3. května – se sešla stovka občanů
obce, představitelé obce, žáci škol a další hosté v nově upravovaném Parku
hrdinů. Průvod vyšel od „červené školy“ a přešel přes nově vystavěný most
přes Sušanku k pietnímu aktu. Zde představitelé obce, organizací a občané položili kytice.
K přítomným promluvil Josef Žerdík, místostarosta a připomněl význam tohoto výročí.
Do pochodu a při pietním aktu hrála dechová hudba Hasičanka.
Za posledních 22 roků se sešla při pietním aktu rekordní účast – ve slavnostních stejnokrojích přišli členové SDH, KHD a KKH. Rekordní byla
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i účast zástupců mladé generace a skautů ve stejnokrojích, kteří přispěli
k tomu, že akc měla důstojnější charakter.

Josef žerdík, místostarosta, při projevu, vlevo Ing. Martin Adamiec, člen ZO

Kytičku položili i členové skautského oddílu

V čele průvodu nesli zástavu členové výjezdové jednotky SDH
199

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Kladení věnců 2012“.
Článek „Kladení věnců“ – Informátor č.5/2012 viz příloha č.17-12.

XVI.1.7. Hornosušská pouť
Tradičně první neděli v květnu – letos to bylo 6. května – se pod patronací Obce Horní Suchá konala pouť.
Konala se – také tradičně – v parku, na ulici Sportovní a ulici Centrum a také v prostorách hasičské zbrojnice. Počasí bylo celkem dobré,
ráno bylo trochu chladno, ale během dne se oteplilo, a hlavně nepršelo.
Zdálo se mi, že se poutě zúčastnilo méně lidí než v minulých létech.
Množství atrakcí nabízelo zábavu všem, především dětem. Stánky byly
plné typicky pouťového zboží, nechybělo občerstvení ani textilní prodej.
Všechny restaurace v obci nabídly pouťové menu, vařilo se i v PZKO.
V hasičské zbrojnici hrála živě Hasičanka.

Ani atrakce nebyly plně obsazeny

Ulice Centrum byla zaplněna stánky
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Další fotografie: kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Hornosušská pouť 2012“.
Článek „Hornosušská pouť přilákala stovky lidí“ – Havířovsko 9. 5. 2012 viz
příloha č.15-12.

XVI.1.8. Divadelní představení
Kulturní a sportovní komise připravila na neděli 27. května v rekonstruovaném sále Dělnického domu po delší době divadelní představení.
K této téměř slavnostní chvíli pozvala scénu Těšínského divadla z Českého Těšína, která přivezla divadelní hru Williama Shakespeara Zkrocení
zlé ženy, kterou napsal v letech 1593 až 1594. Hra popisuje vztahy mezi
muži a ženami, a to po stránce kurtoazní (středověká platonická láska)
a nebo misogynní (nenávist muže k ženám). V tomto díle Shakespeare dokonale vyjádřil city a úvahy hlavních postav. Přesto není dílo tragédií, ale
komedií. A tak ho také pojala režie představení.
Většina ze 175 přítomných diváků vyjádřila spokojenost s výkonem
herců potleskem i na otevřené scéně.

Diváci zaplnili sál Dělnického domu ze tří čtvrtin

Kateřina-hlavní hrdinka hry
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Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Zkrocení zlé ženy 2012“.
Pozvánka na představení – Informátor č.4/2012 viz příloha č.8-12.

XVI.1.9. Vítání léta
Největší kulturní akci – Vítání léta – připravila kulturní a sportovní
komise do prostor amfiteátru a stadionu TJ Depos na sobotu 23. června.
Program byl velmi pestrý. Areál byl otevřen od 14.00 hodin. V tu
dobu již probíhal program v dětském zábavním parku – aku vozítka,
obři klouzačka TITANIC, atrakce JEŠTĚR, skákací hrad, trampolína – vše
zdarma.
V 15.00 hodin zahájil hlavní program koncert Hasičanky, pak vystoupili Eva a Vašek, kteří přilákali hlavně seniory.
V 16.00 hodin zahájil Vítání léta Ing. Jan Lipner, starosta obce.
Dále následovala vystoupení skupiny Blaf, skupiny Radegast Líheň,
Janek Ledecký se skupinou a Petr Kolář s doprovodnou kapelou. Až do ranních hodin hrála skupina Smolaři.
Množství stánků s občerstvením zajišťovaly různé organizace. Vstupné na akci bylo opravdu lidové – 50 Kč, děti do 15let zdarma. Tuto cenu
vstupného zajistila účast sponzorů.
Kromě množství diváků přijely na pozvání obce i delegace družebních
měst a obcí – polské Lubomie a slovenských Gelnice a Nižné. Přítomna
byla i PaedDr. Milada Halíková, členka Parlamentu ČR.

Ing. Jan Lipner při zahájení, uprostřed Josef žerdík, místostarosta
a hlavní organizátor, vpravo Marek Slonina, průvodce programem
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Eva a Vašek

Skupina Radegast Líheň

Janek Ledecký se svojí skupinou
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Petr Kolář

Smolaři na Vítání léta 2012

Návštěvníci Vítání léta zaplnili amfiteátr

Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Vítání léta 2012“.
Článek „Pozvánka na Vítání léta“ – Informátor č.5/2012 viz příloha č.17-12.
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XVI.1.10. Fedrování s folklórem
Pod záštitou Obce Horní Suchá, jejímž garantem byl Josef Žerdík,
ve spolupráci s MS PZKO Horní Suchá, garantem byl Ing. Marian Weiser,
se 22. září v prostorách Dělnického domu uskutečnila již tradiční velkolepá akce podpořená řadou sponzorů, mezi nimiž byla především Obec
Horní Suchá, skupina ČEZ a Nadace OKD, VI. Fedrování s folklórem. Akci
podpořili i další sponzoři, např. firma Vapes CE.
V programu vystoupily tyto soubory:
– Soubor písní a tanců „Śląsk“ Stanisława Hadyny (Polsko)
– Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka (Praha)
– SP DFS Jánošíček (Brno)
– Šmykňa (Ostrava)
– Soubor písní a tanců Suszanie (Horní Suchá)
– Chórek (Horní Suchá)
– Hasičanka (Horní Suchá)
Před začátkem akce vyhrávala Hasičanka na různých místech v obci,
hrála i na terase Dělnického domu. Vystoupila i při začátku akce a hrála
v průvodu slavnostního vstupu s hornickými prapory do sálu.
Zcela zaplněný sál Dělnického domu – včetně přísálí a galerie – nadšeně aplaudoval jednotlivým vystoupením muzikantů a tanečníků.
Fedrování slavnostně zahájil Ing. Jan Lipner, starosta obce. Přítomni
byli zástupci sponzorů a delegace z Lubomie (Polsko).
Vstupné s místenkou bylo 50 Kč, důchodci měli vstup zdarma. O občerstvení se starali zaměstnanci DD.

Ing. Jan Lipner, starosta obce zahájil Fedrování s folklórem 2012
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Hasičanka a průvod hornických praporů

Zaplněný sál odměnil potleskem všechna vystoupení

Pěvecká část souboru Śląsk
206

Tanečníci souboru Josefa Vycpálka
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Fedrování s folklórem
2012“.
Článek „Wyfedrowali“ – Głos Ludu 25. 9. 2012 viz příloha č.23-12.
Článek „Śląsk będzie fedrować“ – GL 13. 9. 2012 viz příloha č.24-12.
Článek „Ohlédnutí za Fedrováním s folklórem“ – Informátor č.10/2012 viz příloha č.29-12.
Článek „Fedrowanie z folklorem budziło zachwyt i uznanie“ – Górnik 7. 9. 2012
viz příloha č.33-12.
Článek „Hornosušský svátek folkloru byl opět více než úžasný“ – Horník
27. 9. 2012 viz příloha č.34-12.
Článek „Jak se fedruje s folklorem“ – Deník 18. 9. 2012 viz příloha č.35-12.
Článek „Przyjechali z Czech, Moraw i Śląska“ – Głos Ludu 23. 9. 2012 viz příloha č.39-12.
Článek „Śląsk to jeden wielki region“ – Głos Ludu 7. 9. 2012 viz příloha č.41-12.

XVI.2. Obecní knihovna
XVI.2.1. Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře proběhlo v obecní knihovna 15. března za účasti
spisovatelky Zuzany Pospíšilové.
Obec věnovala každému dítěti podepsanou knihu a od Zuzany Pospíšilové každé dítě obdrželo malý dárek.

207

Spisovatelka Zuzana Pospíšilová mezi dětmi
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Obecní knihovna-Beseda
se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 2012“.
Článek „Knihovna informuje“ – Informátor č.4/2012 viz příloha č.8-12.

XVI.2.2. Další pasování na čtenáře
Další prvňáčci byli pasování na čtenáře v naší obecní knihovna
15. května. Tentokrát to byli žáci 1. třídy ze základní školy s polským jazykem vyučovacím. Na čtenáře je pasovala vedoucí naší obecní knihovny
Miluše Bulavová.

Prvňáčky na čtenáře pasuje Miluše Bulavová
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Pasování na čtenáře
2012“.
Článek „Pasowanie na Czytelników“ – Informátor č.5/2012 viz příloha č.17-12.
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XVII. Společenské organizace a zájmová sdružení
XVII.1. Společenské organizace – seznam
Český červený kříž, místní organizace Horní Suchá, Místní organizace PZKO, Sbor církve bratrské, Český svaz chovatelů poštovních holubů,
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Sdružení rodičů ZŠ,
Dechová hudba „Hasičanka“, Skupina matice školské při Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím, Farní sbor Slezské církve evangelické,
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Klub hornických důchodců Dolu František, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, Kroužek krojovaných horníků, Matice školská Základní školy s polským jazykem vyučovacím, ZO Českého svazu včelařů, Ženský pěvecký soubor Šárka.
XVII.2. Plesy a karnevaly – přehled
13. 1. – Obecní ples – DD
15. 1. – Balik Przedszkoła, Karneval MŠ a PMŠ – DD
21. 1. – Bal PZKO – DD
Fotografie z plesu – Fotogalerie na CD: „PZKO-Bal PZKO 2012“.
27. 1. – ZŠ – školní ples – DD
2. 2. – Havířský bál KHD – DD
17. 2. – Bal Macierzy Szkoly – DD
25. 2. – Ples hornosušských hasičů SDH – DD
28. 2. – Karneval MŠ – DD
2. 3. – Balik Dziecięcy – DD
3. 3. – MDŽ – obecní – DD
11. 3. – MDK PZKO – Dům PZKO
30. 3. – Muzikantský rej – DD
XVII.3. Klub hornických důchodců Dolu František – KHD
XVII.3.1. Havířský bál
Členové KHD se sešli 2. února v prostorách Dělnického domu na Havířském bále.
Ples zahájil Roman Konopka, předseda KHD.
K tanci i poslechu hrála dechová kapela Akorďanka ze Stonavy. Byla
připravena i tombola.
V programu vystoupila i tanečnice Ladislava Fuchsová – Wahida
a předvedla orientální tance.
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Wahida při orientálním tanci

Na parketu nebyla příliš velká tlačenice
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Havířský bál 2012“.

XVII.3.2. Výroční členská schůze
Výroční členská schůze KHD se konala 8. března v Domečku.
V úvodu byla hrána hornická hymna, konala se minuta ticha za zemřelé členy, byly voleny komise, pak Roman Konopka přednesl zprávu
za rok 2011 a také byli všichni seznámeni s hospodařením klubu.
S nabídkou pobytu v lázních Karlova Studánka přišel Mgr. Studený,
ekonomický náměstek lázní.
K občerstvení byly připraveny alko i nealko nápoje, káva a koláč, také
chléb s tlačenkou nebo sekanou.
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Předsednický stůl – uprostřed Roman Konopka, předseda KHD
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-VČS 2012“.
Článek „Budou pokračovat v úspěšné tradici“ – Zdař bůh 22. 3. 2012 viz příloha č.10-12.
Článek „Senioři z Dolu František hodnotili“ – Informátor č.4/2012 viz příloha
č.8-12.

XVII.3.3. Svátek matek
Kytičkou přivítal Roman Konopka, předseda KHD, každou ženu na setkání k Svátku matek 10. května v Domečku.
S programem přispěchaly děti z našich mateřských škol. Vzhledem
k tomu, že matky měly svátek, v sále obsluhovali muži. Jídlo v kuchyni ale
připravily ženy.

Mužům pracovní oděv moc slušel
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Den matek 2012“.
Článek „Oslavy Svátku matek na jedničku“ – Zdař bůh 17. 5. 2012 viz příloha
č.11-12.
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XVII.3.4. Smažení vaječiny
V Domečku se 7. června odehrála tradiční akce KHD – smažení vaječiny.
Kromě vaječiny udělané z 300 kusů vajec, byly k mání i zákusky a koláče, douzovala se klobása. Káva, pivo, alko i nealko bylo k dispozici pod
pergolou i uvnitř. Obec na akci reprezentoval Josef Žerdík, místostarosta
s chotí.
Čestným hostem akce byl bývalý hokejový brankář Vítkovic a reprezentace Josef Mikoláš. Jeho největším sportovním úspěchem bylo stříbro
z mistrovství světa v roce 1961 a bronz z roku 1963. Celkem odehrál v československém reprezentačním týmu 29 zápasů

Josef Mikoláš – sedí druhý zleva

Vaječinu ženy smažily na ohništi venku
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Smažení vaječiny
2012“.
Článek „Josef Mikoláš mezi seniory“ – Informátor č.6/2012 viz příloha č.18-12.
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XVII.3.5. Letní slavnost
Jen část členů KHD přišla 12. července do Domečku na Letní slavnost.
O zahájení se postaral Roman Konopka, předseda KHD. K tanci i poslechu hrála živá hudba a i o občerstvení bylo postaráno. Jako obyčejně – koláče byly rozprodána ihned. Ke kávě byl zákusek, alko i nealko nápoje byly připraveny, stejně jako steaky, douzované klobásy a uzené maso
s knedlíkem a zelím. Bylo připraveno i kolo štěstí za 5 Kč.
Obec na akci zastupoval Josef Žerdík, místostarosta.

Pod pergolou bylo příjemné posezení
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Letní slavnost 2012“.

XVII.3.6. Zahradní slavnost KKH
V prostorách Domečku připravili členové Kroužku krojovaných horníků 28. července Zahradní slavnost.
Bylo krásné počasí a tak většina účastníků k zábavě i konzumaci využila venkovní prostory.
XVII.3.7. Den horníků a jubilantů
Oslava Dne horníků a jubilantů KHD se konala 6. září v sále Dělnického domu.
Všem popřál a všechny přivítal Roman Konopka, předseda KHD. Přítomným popřál i Ing. Jan Lipner, starosta obce.
Jubilanti, kterých bylo na padesát, dostali peněžní odměnu, ženy
z rukou předsedy obdržely kytičku. Jubilanti měli jídlo zdarma, ostatní si
mohli objednat z kuchyně Dělnického domu.
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K tanci i poslechu hrála živá hudba, v provozu byly bary v sále i pod
jevištěm.

Gratulaci si přítomní vyslechli i z úst Ing. Jana Lipnera, starosty obce

Mezi jubilanty byl také JUDr. Evžen Kiedroň
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Členové KHD zaplnili sál DD do posledního místa
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Den horníků a jubilantů 2012“.
Článek „Senioři z Dolu František slavili“ – Informátor č.9/2012 viz příloha
č.22-12.
Článek „Den horníků slavili i důchodci“ – Horník 20. 9. 2012 viz příloha č.2512.

XVII.3.8. Vinobraní
V Domečku připravil KHD Vinobraní na 27. září. Místnost byla stylově vyzdobena. Ke konzumaci bylo připravené sladké i slané, douzovaly se
klobásy. Pilo se především víno.
Na návštěvu přijel Klub důchodců ČD z Kunčiček.
Hosty přivítal a akci zahájil Roman Konopka, předseda KHD.

Stylová výzdoba Domečku
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Přicházejí hosté – důchodci ČD z Kunčiček
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Vinobraní 2012“.

XVII.3.9. Loučení s létem
Horničtí důchodci se rozloučili s létem 25. října v Domečku.
Kuchařky z KHD připravily smažené mleté maso s zeleninovou oblohou a chlebem, v baru „Pod svážnou“ bylo občerstvení pro všechny. Také
byly zákusky, káva i nealkoholické nápoje.
Všechny přivítal Roman Konopka, předseda KHD a současně pozval
na poslední akci klubu – Barborku.

Vzhledem k nepříznivému počasí byla účast na loučení s létem menší
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Loučení s létem
2012“.
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XVII.3.10. Svěcení praporu KKH
Kroužek krojovaných horníků světil 3. prosince v kostele nový prapor. Kromě členů kroužku se slavnostního aktu zúčastnili členové KHD,
zastoupena byla i obec osobami Ing. Jana Lipnera, starosty obce a Josefa
Žerdíka, místostarosty.

Členové KKH přinášejí nový prapor do kostela
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KKH-Svěcení praporu
2012“.
Článek „Krojovaní horníci jsou plní aktivity“ – Havířovsko 11. 12. 2012 viz
příloha č.36-12.

XVII.3.11. Svatá Barbora
Na poslední akci v roce se sešli členové KHD a hosté 6. prosince v sále
Dělnického domu. Po zpěvu hornické hymny všechny přivítal Roman Konopka, předseda KHD. V programu vystoupil ženský pěvecký sbor Šárka.
Byla připravena i tombola. Objednané jídlo připravila kuchyně restaurace
Dělnického domu, jehož zaměstnanci se postarali i o ostatní občerstvení.

Členové KHD zaplnili sál Dělnického domu ze dvou třetin
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Ženský pěvecký sbor Šárka s dirigentkou Dagmar Heroutovou
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „KHD-Svatá Barbora 2012“.
Článek „Domeček žije“ – Informátor č.11/2012 viz příloha č.31-12.

XVII.4. PZKO
XVII.4.1. MDŽ v PZKO – MDK
Mezinárodní den žen oslavili členové PZKO 11. března v prostorách
PZKO.
O přípravy a samotné provedení oslavy se postarali muži – kuchařské
duo Faja-Buchta: byl řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha – a mladí
připravili program. Ženy a všichni přítomní dostali pohoštění, žena dostaly kytičku.

Muži v kuchyni se opravdu snažili
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Programu mladých ze souboru Suszanie – Suszinas – přítomní tleskali

Mládí v PZKO
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZKO-MDŽ 2012“.
Článek „Z życia PZKO“-Informátor č.2/2012 viz příloha č.5-12.

XVII.4.2. Świniobicie
PZKO připravilo pro své členy a příznivce „Świniobicie“ na sobotu
31. března. Vše se odehrálo v prostorách PZKO.
K jídlu byly zabíjačkové výrobky: guláš, jelita, jitrnice, tlačenka, svíčka a bůčková roláda. Nechyběly ani sladkosti, káva alko i nealko nápoje.
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V programu vystoupilo „gorolské duo“. Všechny přítomné bavili zpěvem polských, českých slovenských písní.
Akci byl přítomen Josef Žerdík, místostarosta s manželkou.

Studený talíř

Hosté na akci – v popředí Josef Žerdík, místostarosta s manželkou

Gorolské duo v akci
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZKO-Świnobicie 2012“.
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XVII.4.3. Ceník pronájmu Domu PZKO
1. Opłata za korzystanie z któregokolwiek lokalu umożliwia używanie
szatni na korytarzu oraz zaplecza sanitarnego (WC).
2. Duża świetlica
– ryczałt (bez względu na ilość godzin) 450 Kč/dzień
– obrusy 26 Kč/sztuka
– elektryczność wg faktycznego stanu zużycia 10 Kč/kWh
– gaz wg faktycznego stanu zużycia 20 Kč/m3
3. Mała świetlica
– ryczałt (bez względu na ilość godzin) 300 Kč/dzień
– obrusy 26 Kč/sztuka
– elektryczność wg faktycznego stanu zużycia 10 Kč/kWh
– gaz wg faktycznego stanu zużycia 20 Kč/m3
4. Kuchnia (obowiązkowo z małą świetlicą)
– ryczałt kuchnia 45 Kč/godz.
– ryczałt mała świetlica (bez względu na ilość godzin) 300 Kč/dzień
– obrusy 26 Kč/sztuka
– elektryczność wg faktycznego stanu zużycia 10 Kč/kWh
– woda – wg faktycznego stanu zużycia 60 Kč/m3
– gaz wg faktycznego stanu zużycia 20 Kč/m3
5. Klub na poddaszu
– ryczałt (bez względu na ilość godzin) 450 Kč/dzień
– elektryczność wg faktycznego stanu zużycia 10 Kč/kWh
– gaz wg faktycznego stanu zużycia 20 Kč/m3
– woda – wg faktycznego stanu zużycia 60 Kč/m3
6. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu lokali i inwentarza w uzgodnionym terminie w stanie czystym.
7. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich szkód powstałych
w trakcie korzystania z lokali w aktualnych cenach detalicznych.
8. Cennik został zatwierdzony przez zarząd koła.
Rabaty:
– członek 15%
– aktywny członek 30%
Wynajem regularny lub długoterminowy – cena do uzgodnienia
XVII.4.4. Wykopki
Tradiční akci „Wykopki“ – slavnost na ukončení sběru brambor – připravila místní skupina PZKO v prostorách Dělnického domu a Domu
PZKO 13. října.
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V programu vystoupily děti z polské mateřské a základní školy, děti
z folklórního souboru za Stonavy s kapelou, děti ze souboru „Nová Skotniczka“ z Dolní Lutyně. Závěr programu patřil souboru „Havířovské babky“.
Během programu byli vyznamenáni někteří členové PZKO a úplně
na závěr byla tažena tombola.
Celý program uváděla paní Grażyna Siwek.
Ve srovnání s minulými léty byla účast diváků menší.
Nápoje nabízel Dělnický dům, o jídlo se postaraly žena z PZKO.

Děti z mateřské školy při vystoupení na Wykopkách 2012

Diváci v sále sledují vystoupení dětí ze Stonavy
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „PZKO-Wykopki 2012“.
Článek „Z życia PZKO“ – Informátor č.12/2012 viz příloha č.32-12.
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XVII.4.5. Turnaj ve stolním tenise
Pod záštitou a s cenami od MK PZKO a Obce Horní Suchá se uskutečnil 15. listopadu v naší sportovní hale turnaj ve stolním tenise.
V jednotlivých kategoriích zvítězili: Filip Kux, Kateřina Szotkowská,
Jaroslav Ryś, Ladislav Nový a Bohdan Firla.
XVII.5. Suszanie
XVII.5.1. Termíny vystoupení v roce 2012
21. 4. 2012 – „Świniobicie“ – Dom PZKO Karwina – Frysztat
8. 5. 2012 – „Dzień z Suszanami“ – Dom PZKO Sucha Górna
12. 5. 2012 – Spotkanie absolwentów PSP Sucha Górna DR Sucha Górna
2. 6. 2012 – Společný secvik na XV. Všesokolský slet Hala Dubina, Ostrava
9. 6. 2012 – 3. Festival folklorních souborů Lovosice
17. 6. 2012 – Krajský slet Sokolské župy Moravskoslezské Tyršův stadion
Opava
4.–6. 7. 2012 – XV. Všesokolský slet Rošického stadion, Praha
29. 7. 2012 – 22. Folklorný festival „FOKLORNE ORAVICE“ Tvrdošín
5. 8. 2012 – 65. Gorolski Święto Lasek Miejski Jabłonków
26. 8. 2012 – Dożynki MK PZKO Guty
22. 9. 2012 – VI. Fedrowanie z folklorem DR Sucha Górna
15. 12. 2012 – Koncert Świąteczny – DK Trisia Trzyniec
XVII.5.2. Suszanie w Karnawale 2012
Karnawał się rozpoczął, a Suszanie mają już za sobą kilka występów
na balach w bliższej i dalszej okolicy. Tym razem wróciliśmy do sprawdzonej formy dwuczęściowego programu rozrywkowego.
Podczas przygotowań do występów „balowych“ okazało się, że dziewczyn, które wyraziły ochotę występować na balach, jest pod dostatkiem (cała
11-tka), w przeciwności od chłopców. Z 7 chłopców chętnych tańczyć „bale“
tylko trójka była do dyspozycji podczas wszystkich zamówionych terminów
występów, więc zmuszeni byliśmy zrobić alternacje i ustawić cały program
na 8 dziewczyn i 4 chłopców – podobnie, jak w roku 2006. Pierwsza część
składa się z poloneza i walczyka z wykorzystaniem melodii Poloneza Husarii Krzesimira Dębskiego i fragmentu walca wiedeńskiego Wojciecha Kilara
z polskiego serialu filmowego „Trędowata“. Druga część pod nazwem „Mix
Caro Emerald“ z wykorzystaniem części utworów „The Other Woman“,
„Stuck“, „A Night Like this“ i „That Man“ tej popularnej ostatnio piosenkarki jest bardziej na wesoło połączona scenkami tanecznymi, choreografię po223

mogła przygotować aktualna tancerka zespołu Asia Filuś. Ta część składa się
z rytmów latynoamerykańskich i swingowych. Czy się program udał, ocenią najlepiej sami widzowie na balach. Tych zaliczonych było już 5 – Bal PSP
Lutynia Dolna, Gminny Bal Sucha Górna, Bal PSP Olbrachcice, Bal PZKO
Kocobędz i Bal naszego macierzystego koła PZKO w Suchej Górnej a tych,
które nas jeszcze czekają, jest również 5 – Bal Kop. Darków, Bal PZKO Orłowa – Miasto, Poręba i Dąbrowa, I Reprezentacyjny Bal Polski PZKO, Bal
Szkolny Sucha Górna oraz Stonawskie Ostatki. I zdaje się, że będą jeszcze
dalsze okazje na prezentację tego programu, bo jest w kwietniu zaplanowany „Dzień z Suszanami“ oraz w maju spotkanie absolwentów PSP Sucha
Górna. Fotografie są z występów z Balu Gminnego w Suchej Górnej, Balu
PSP w Olbrachcicach, Balu PZKO Kocobędz i Balu PSP Lutynia Dolna.
XVII.5.3. Den se Suszany
Suszanie pojali akci v Domě PZKO „Dzień z Suszanami“ 8. května
jako ukázkovou a náborovou. Ukázali, jak vyplnit plnohodnotně volný
čas, jak soubor pracuje i jak se členové společně baví.

Článek „Przyjdż na Dzień z Suszanami“ – Głos Ludu 28. 4. 2012 viz příloha
č.7-12.

XVII.6. Sbor dobrovolných hasičů
XVII.6.1. Členové výboru SDH
Starosta:
Náměstek starosty:
Velitel:
Zástupce velitele:
Strojník:
Referent prevence a výchovné činnosti:
Jednatel:
Hospodář:
Vedoucí mládeže:
Referentka žen:
Kronikář:
Referent MTZ:
Referent ochrany obyvatelstva:
Předseda KRR:
Člen KRR-revizor:
Člen KRR:
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Tomáš Stefan
Rostislav Krhovjak
Rostislav Krhovjak
Radek Zsibrita
Marek Szelong
Martin Sikora
Petra Szelongová
Czeslav Preisner
Katrin Bílková
Karin Petříčková
Aleš Zálejský
Radek Zsibrita
Tomáš Kluziok
Stanislav Káňa
Aleš Zálejský
Roman Raš

XVII.6.2. Výjezdy
5. ledna
hašení požáru osobního automobilu ve Stonavě
17. ledna
požár maringotky v Horní Suché na ulici Chalupnické – jednotka prováděla dohašovací práce a rozebrání
konstrukce
4. února
požár nízké budovy v Horní Suché na ulici Finské – jednotka prováděla hasicí práce a rozebírala stavbu
10. února
jednotka provedla v Horní Suché na ulici Černá cesta
odčerpání zatopené jímky a uzavření přívodu vody
22. února
požár rozvaděče ve Stonavě – jednotka měla dozor
na místě
5. března
požár boudy na ulici U Vlečky – jednotka prováděla dohašovací práce
10. března
požár porostu v Horní Suché
23. března
požár seníku v Dolním Těrlicku – jednotka doplňovala
vodu
27. března
požár louky na ulici U Vlečky – jednotka prováděla dohašovací práce
29. března
požár trávy na ulici Rudé armády v Karviné – jednotka
doplňovala vodu
7. dubna
planý poplach – hustý dým ze skládky Depos na ulici
Solecké
27. června
požár na půdě Motorestu v Horní Suché na ulici Stonavské – likvidace požáru
28. června
požár vozidla ve Stonavě v blízkosti základní školy, jednotka doplňovala vodu
24. července
požár v ložnici finského domku, Horní Suchá, U Vlečky 633 – hasiči ze zadýmené místnosti vynesli podnapilou osobu, předali ji záchranářům a požár uhasili
27. července
hustý dým na ulici Dělnické, jednotka nezasahovala
31. července
technická pomoc – odřezání větví na železničním přejezdu na ulici Červené v Horní Suché- uvolněn průjezd
17. srpna
uhašení požáru klestí na ulici 6. srpna v Horní Suché
30. srpna
likvidace bodavého hmyzu na ulici Stonavské v Horní
Suché
19. září
likvidace požáru a odvětrání sklepa na ulici Stonavské
v Horní Suché
24. září
hořelo křoví na ulici Firlovka v Horní Suché
8. října
likvidace požáru v hale na ulici Dělnické v Horní Suché
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27. prosince
31. prosince
31. prosince

likvidace požáru na půdě finského domku na ulici Spodní v Horní Suché
hašení požáru střechy vybydleného domu na ulici Dělnické v Horní Suché
likvidace požáru finského domku na ulici Spodní v Horní Suché

Článek „Vyhodnocení činnosti výjezdové jednotky dobrovolných hasičů“ – Informátor č.12/2012 viz příloha č.32-12.

XVII.6.3. Memoriál Rudolfa Moldrzyk
Naši hasiči uctili památku dlouholetého člena sboru Rudolfa Moldrzyka, který v lednu zemřel, soutěží v hasičském víceboji. Soutěž „Memoriál
Rudolfa Moldrzyk“ se konala 28. července v Průmyslové zóně František.
Soutěžilo se ve dvou věkových skupinách.
Disciplíny:
Disciplína č. 1 – Běh s požárními hadicemi
Disciplína č. 2 – Bariéra
Disciplína č. 3 – Výstup na lešení
Disciplína č. 4 – Hammerbox
Disciplína č. 5 – Výstup na schod se závažím
Disciplína č. 6 – Figurína
Disciplína č. 7 – Výběh po schodišti
Skupinu A vyhrál Martin Koliba z HZSP Letiště Mošnov, skupinu B
Robert Fišr z SDH Dlouhá Loučka.
Celkem soutěžilo 44 hasičů.

Článek „Hasiči si při závodě sáhli na dno sil“ – Havířovsko 31. 7. 2012 viz příloha č.26-12.

XVII.6.4. Letní slavnost
Naši hasiči pozvali všechny občany obce 18. srpna do prostor hasičské
zbrojnice na letní slavnost. Hrála živá hudba a pro všechny bylo připraveno občerstvení.
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Za pěkného počasí přišlo na letní slavnost SDH hodně našich občanů
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „SDH-Letní slavnost 2012“.

XVII.6.5. Soutěž v požárním sportu
Vzhledem ke stavebním úpravám na ulici Centrum se tradiční soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“ konala 18. srpna na hřišti u základní školy. Soutěž vyhráli mladí hasiči z Albrechtic, naši nebyli
hodnoceni. Vyhlášení výsledků proběhlo u hasičské zbrojnice. Ceny byly
finanční a poháry.

Nasazení mladých hasičů při soutěži bylo veliké

227

Vyhlášení výsledků – zleva Josef Žerdík, místostarosta, Rostislav
Krhovjak, velitel výjezdové jednotky, Tomáš Stefen, starosta SDH,
moderátor akce a zástupci soutěžících družstev
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „SDH-Soutěž v požárním
sportu 2012“.

XVII.7. Ženský pěvecký sbor Šárka
Kromě účinkování na akcích jiných organizací uspořádal ženský pěvecký sbor Šárka, pod vedením Mgr. Dagmar Heroutové, řadu Adventních koncertů. Např. Šenov kostel 2. prosince, Městská knihovna Havířov
5. prosince, Bludovice kostel 9. prosince, Horní Suchá kostel 13. prosince,
Stonava kostel 16. prosince, Domovinka Havířov, Helios Havířov a Luna
Šumbark 19. prosince, Bohumín kostel 21. prosince.

Žernský pěvecký sbor Šárka v kostele v Horní Suché
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Šárka-Adventní koncerty
2012“.
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XVIII. Tělovýchova a sport
100 let tělovýchovy a sportu a 80 let kopané v Horní Suché
Oslavy těchto výročí byly o rok odloženy z důvodu oprav budovy v areálu fotbalového hřiště. Ceremoniál se tak uskutečnit v nově zrekonstruovaném prostředí fotbalového klubu. Jako první byli vyznamenáni pamětním
listem či plaketou všichni ti, kteří se na organizaci sportu v obci podíleli
a podílejí.
Obec Horní Suchá ve spolupráci s TJ Depos Horní Suchá – to byli hlavní pořadatelé akce.
Oslavy se uskutečnily 4. srpna na hřišti TJ Depos v nově postavené
budově.
V 10 hodin začala slavnostní schůze s kulturním programem. Za předsednickým stolem zasedl kromě dalších Ing. Jan Lipner, starosta obce a Josef
Žerdík, místostarosta. Hodnotící zprávu přednesl Ivan Marini, předseda
TJ Depos. Na schůzi byli oceněni zasloužilí funkcionáři a hráči. Odpoledne proběhl fotbalový zápas starých gard mezi LKS Lubomia (Polsko) a TJ
Depos Horní Suchá. Utkání mezi starými gardami Deposu Horní Suché
a týmem partnerské obce Lubomia vyhráli jednoznačně polští rivalové
poměrem 6:1.
Program pokračoval fotbalovým turnajem za účasti mužstev: TJ Depos
Horní Suchá, LKS Silvia Lubomia a FK Baník Albrechtice. V horkém počasí
se nejvíce zadařilo fotbalistům LKS Silesia, kteří vyhráli na skóre se čtyřmi
body. V podvečer zahrála naše skupina „Smolaři“ k tanci i poslechu.

Ivan Marini, předseda TJ přednáší zprávu o činnosti – vpravo Ing. Jan
Lipner, starosta obce
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „100 let tělovýchovy a sportu“.
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XXI.1. Tělovýchovná jednota Depos Horní Suchá
XVIII.1.1. Fotbal muži – 1. A třída skupina B
XVIII.1.1.1. Soupiska
Trenéři: Miroslav Zedník, Patrik Goj
Vedoucí mužstva: Aleš Zálejský
Kustod/masér:
Hráči: Vladimír Drobec, Michal Drobec, Tomáš Kaleta, Pavel Hradil, Jan Osika, David Jeziorský, atěj Schindler, Jan Osika, Tomáš Zima (C), David Jeziorski, Petr Przywara, Petr Příborský, Patrik Skřížovský, Tomáš Zalejský, Ladislav Horvát, Petr Čermák, Jakub Beránek, Jan Beránek, Jakub Skřížovský.
XVIII.1.1.2. Některé výsledky
TJ Depos HS – Stará Bělá 0:2, TJ Depos HS – TJ Bystřice 1:8, TJ Smilovice – TJ Depos HS 3:1, TJ Petřvald – TJ Depos HS 3:3, TJ Depos HS – TJ Durman Staré Město 4:1, SK Stonava – TJ Depos HS 1:1, TJ Pražmo – TJ Depos
HS 1:0, MFK Frýdek-Místek – TJ Depos HS 7:1.
XVIII.1.1.3. Tabulka – sezóna 2011/2012
1. MFK Frýdek-Místek B
55
2. Petřvald na Moravě
48
3. SK Šenk
43
4. TJ Smilovice
42
5. SK Stonava
40
6. Sokol Stará Bělá
37
7. FK Baník Albrechtice
36
8. TJ Bystřice
34
9. SK Beskyd Čeladná
32
10 SK Brušperk
32
11. TJ Durman Staré Město
32
12. TJ Pražmo-Raškovice
31
13. AFC Veřovice
29
14. TJ Depos Horní Suchá
22
XVIII.1.1.4. Hodnocení ročníku 2011/2012
Muži připravili všem svým příznivcům velké zklamání. Po nevyrovnaných výkonech a nezodpovědném přístupu hráčů po čtyřletém působení
v 1.A třídě sestoupili do 1.B třídy.
XVIII.1.1.5. Sezóna 2012/2013 – 1.B třída skupina C
XVIII.1.1.5.1. Některé výsledky
Sedliště-TJ HS 2:1, TJ HS-Staříč 1:1, Jablunkov-TJ HS 0:1, TJ HS-Dobrá 1:0,
Dolní Datyně-TJ HS 4:2.
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XVIII.1.1.5.2. Tabulka – 1. B třída skupiba C – sezóna 2012/2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dolní Datyně
ČSAD Havířov
Staříč
Sedliště
Horní Suchá
Dobrá
Mosty
Hrádek
Dobratice
Doubrava
Nýdek
Fryčovice
Jablunkov
Hnojník

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
1

1
1
3
2
2
1
3
2
4
4
3
2
2
0

0
1
3
4
4
6
5
6
5
6
7
8
9
12

53:15
31:13
30:25
28:23
21:16
30:25
30:21
22:26
30:32
16:23
22:30
15:29
14:32
9:41

37
34
24
23
23
19
18
17
16
13
12
11
8
3

XVIII.1.2. Dorost – krajská soutěž, skupina B
XVIII.1.2.1. Soupiska
Trenéři: Miroslav Zedník, Martin Ganaj, Lukáš Vandík
Hráči: Tomáš Tomek, Lukáš Volf, Michal Vysloužil, Adam Spáčil, Jakub
Veselý, Roman Kubjat, David Sliacký, Jakub Miksa, Jan Chrobok, Michal
Rybár, Filip Bartoň, Jakub Pietrasz, Lukáš Doležal, Michal Ševčík, Stanislav Rýt, Daniel Sliacký, Daniel Orlický.
XVIII.1.2.2. Některé výsledky
1.BFK Frýdlant n.O.-TJ HS 2:1, TJ HS-FK Stará Bělá 0:5, TJ Durman Staré
Město-TJ HS 1:1, TJ HS-Inter Petrovice 0:5, Beskyd Franštát p.R.-TJ HS 2:1,
TJ HS-FK Baník Albrechtice 2:1, Dolní Datyně-TJ HS 1:2, TJ HS-SK Stonava
1:1, Spartak Jablunkov-TJ HS 0:0, TJ HS-Vratimov 4:1, Sokol Baška-TJ HS
2:1, TH HS-TJ Petřvald 1:6.
XVIII.1.2.3. Hodnocení ročníku 2011/2012
Dorostenci předváděli aktivní fotbal, měli vzorné vystupování a po celou dobu soutěže atakovali čelo tabulky. V závěru doplatili na to, že dva
nejlepší hráči mužstva nastupovali pravidelně za muže. S mužstvem byla
velká spokojenost a hlavně mělo mužstvo perspektivu do budoucna.
V krajské soutěži skončili dorostenci na 3. místě.
XVIII.1.2.4. Tabulka – sezóna 2012/2013
Rk.
1.
2.
3.

Tým
Stará Bělá
Frýdlant n. O.
Frenštát p. R.

Záp
10
10
10

+
8
7
7

0
2
1
0
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0
2
3

Skóre
58: 14
30: 17
44: 22

Body
26
22
21

PK (Prav)
(11)
(7)
(6)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Inter. Petrovice
B. Albrechtice
Vratimov
Jablunkov
Stonava
St. Město F-M
Horní Suchá
Dolní Datyně
Petřvald u K.
Hrabová
Baška

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
5
5
4
4
4
3
3
1
1
1

1
2
1
3
2
2
3
2
2
1
0

3
3
4
3
4
4
4
5
7
8
9

44: 15
20: 18
26: 22
18: 15
23: 19
22: 27
11: 18
20: 18
17: 57
16: 44
13: 56

19
17
16
15
14
14
12
11
5
4
3

(4)
(2)
(1)
(0)
(-1)
(-1)
(-3)
(-4)
(-10)
(-11)
(-12)

XVIII.1.3. Starší žáci – krajská soutěž skupina C
XVII.1.3.1. Soupiska
Trenér: Marek Szelong
Vedoucí mužstva: Jaroslav Rychtařík
Masér, zdravotník: Jana Ševčíková
Hráči: Filip Kux, Lukáš Orel, Vojtěch Rosmarin, Michal Mrozek, Tomáš
Bednář, Pavel Kotasek, Jakub Piskoř, Matěj Butora, Michal Juřica.
XVIII.1.3.2. Hodnocení ročníku 2011/2012
Starší žáci předváděli v jarní části soutěže útočný a pohledný fotbal.
Jako jediní vyhráli na hřišti suveréna soutěže. A skončili na 2. místě.
XVIII.1.3.3. Tabulka – sezóna 2012/2013
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Dobrá
B. Albrechtice
Bohumín
Slavia Orlová „B“
Lok. Petrovice
Frýdlant n. O.
MFK Karviná „C“
Inter. Petrovice
Petřvald u K.
ČSAD Havířov
Horní Suchá
MFK Havířov „B“

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
7
7
6
6
6
5
4
3
1
0
1
0

0
1
1
1
0
0
1
1
0
4
5
1
1

1
1
2
3
3
3
4
6
4
4
7
8

Skóre Body PK (Prav)
42: 5
22
(10)
41: 5
22
(7)
50: 25 19
(7)
61: 22
18
(3)
43: 25 18
(6)
42: 22 16
(1)
37: 40 13
(1)
29: 24
9
(-6)
18: 24
7
(-5)
14: 27
5
(-7)
30: 37
4
(-11)
4:155
1
(-14)

XVIII.1.3.4. Některé výsledky
TJ HS-TJ Petřvald 2:5, TJ HS-MFK Havířov B 22:0, Inter Petrovice-TJ HS
3:0, TJ HS-FK Baník Albrechtice 0:5, FK Slavia Orlová B-TJ HS 6:2, TJ HS-MFK OKD Karviná C 1:5, TJ Sokol Dobrá-TJ HS 9:0, TJ HS-FK Bohumín
232

2:3, TJ ČSAD Havířov-TJ HS 1:1, 1.BFK Frýdlant n.O.-TJ HS 1:2, TJ HS-TJ
Lokomotiva Petrovice 2:4.
XVIII.1.4. Mladší žáci – krajská soutěž skupina C
XVIII.1.4.1. Soupiska
Trenér: Patrik Goj
Vedoucí mužstva: Jaroslav Rychtařík
Masér, zdravotník: Jana Ševčíková
Hráči: Jiří Pawlas, Michael Fric, Nikolas Dunička, Daniel Klimprle, Jaroslav Rychtařík, Vojtěch Mrózek, Filip Byčkov, Aleš Stuchlík, Patrik Goj,
Tomáš Nový, Filip Přichystal, Patrik Goryl, Adam Ševčík, Pavel Holub,
Lukáš Pribela, Jakub Vrábel, Emil Drbálek, Dominik Pastušek.
XVIII.1.4.2. Hodnocení soutěže 2011/2012
Mladší žáci svými výkony potvrdili, že v Horní Suché vyrůstá velmi
slibný fotbalový ročník. V soutěži obsadili 3. místo.
XVIII.1.4.3. Tabulka – sezóna 2012/2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Bohumín
Horní Suchá
B. Albrechtice
Inter. Petrovice
Petřvald u K.
Slavia Orlová „B“
Frýdlant n. O.
Lok. Petrovice
MFK Havířov „B“
Dobrá
MFK Karviná „C“
ČSAD Havířov

Záp
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
10
11

+
11
8
8
6
6
5
5
4
3
2
1
0

0
0
2
0
2
1
2
0
1
3
0
1
0

0
1
3
3
4
4
6
5
5
9
8
11

Skóre Body (Prav)
90: 10 33
(18)
58: 29 26
(8)
35: 22 24
(6)
54: 37 20
(2)
43: 31 19
(4)
39: 45 17
(-1)
48: 39 15
(-6)
19: 36
13
(1)
39: 33 12
(-3)
24: 70
6
(-9)
17: 53
4
(-11)
7: 68
0
(-15)

XVIII.1.4.4. Některé výsledky
TJ HS-TJ Petřvald 5:2, TJ HS-MFK Havířov B 2:2, Inter Petrovice-TJ HS 5:8,
TJ HS-FK Baník Albrechtice 4:0, FK Slavia Orlová B-TJ HS 4:4, TJ HS-MFK
OKD Karviná C 7:1, TJ Sokol Dobrá-TJ HS 2:10, TJ HS-FK Bohumín 2:8, TJ
ČSAD Havířov-TJ HS 1:9, 1.BFK Frýdlant n.O.-TJ HS 3:4, TJ HS-TJ Lokomotiva Petrovice 3:1.
XVIII.1.5. Starší přípravka – okresní přebor minifotbalu
XVIII.1.5.1. Soupiska
Trenéři: Robert Pribela, Bronislav Kotula
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Hráči: Dušan Mlatek, Tomáš Šuniar, Tomáš Matzner, Samuel Mrozek,
Rostislav Vrána, Adam Ivanuszek, Jan Szymurda, Štěpán Antl, Ondřej
Havlík, Nikolas Gloser, Lukáš Vrábel, Sebastián Szelong, Bronislav Kotula, Borek Malina.
XVIII.1.5.2. Některé výsledky
TJ Depos Horní Suchá – FC Baník Ostrava 3:18, TJ Depos Horní Suchá :
ŠSK Bílovec 6:9, TJ Hradec nad Moravicí : TJ Depos Horní Suchá 4:4, TJ
Depos Horní Suchá : Juventus Bruntál 0 : 12, MFK Frýdek – Místek : TJ
Depos Horní Suchá 27:2, TJ Depos Horní Suchá – FK Těrlicko 7:11 (2:5, 2:2,
3:4), FK Baník Albrechtice – TJ Depos Horní Suchá 11:11 (1:3, 4:6, 6:2), TJ
Depos Horní Suchá – Slovan Horní Žukov 9:2 (2:0, 5:1, 2:1), MFK Karviná
„B“ – TJ Depos Horní Suchá 8:10.
XVIII.1.5.3. Tabulka
V tomto ročníku se nehrálo tabulkovým způsobem.
XVIII.1.5.4. Hodnocení soutěže 2011/2012
V soutěži si vedli žáci starší přípravky velmi dobře, i když nejde především o výsledky. Ale udržení zájmu o fotbal. Byli vysláni Okresním fotbalovým svazem, aby reprezentovali na krajském turnaji do Ostravy.
XVIII.1.5.5. Některé výsledky soutěže 2012/2013
TJ HS-Slavia Havířov 23:0, MFK OKD Karviná B-TJ HS 8:7, TJ HS-TJ Havířov D.Datyně 24:0, FK IRP Český Těšín-TJ HS 5:2, TJ HS-FK Baník Albrechtice 7:6, MFK Havířov A-TJ HS 8:4, TJ HS-FC Horní Bludovice 13:3,
FH Těrlicko-TJ HS 13:5.
XVIII.1.6. Mladší přípravka – okresní přebor minifotbalu
XVIII.1.6.1. Soupiska
Trenér: Jiří Kubeš
Hráči: Ondra ťěrba, Dominik Drábek, Vojtěch Špalt, Sebastian Kubeš, Ondřej König, Tomáš Tajdus, Adam Bednář, Šimon Krygiel, Filip Mareček,
Tomáš Wala, Jiří Szymurda, Bořek Rychlík.
XVIII.1.6.2. Některé výsledky
TJ Depos Horní Suchá – MFK Karviná „B“ 12:2, TJ Depos Horní Suchá – FK
Slávia Orlová „B“ 13:5, TJ Depos Horní Suchá – FK Těrlicko 1:4, TJ Depos
Horní Suchá – Slovan H. Žukov 14:1, TJ Depos Horní Suchá – FK Slávia
Orlová 12:2, TJ Depos Horní Suchá – MFK Havířov „B“ 18:1, TJ Depos
Horní Suchá – TJ Petřvald 10:0.
XVIII.1.6.3. Tabulka
V tomto ročníku se nehrálo tabulkovým způsobem.
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XVIII.1.6.4. Hodnocení soutěže 2011/2012
Okresní soutěže se mladší přípravka zúčastňovala úspěšně, mladí fotbalisté potvrdili dobrou práci svých trenérů.
XVIII.1.6.5. Některé výsledky ročníku 2012/2013
MFK Karviná B-TJ HS 2:2, MFK Karviná A-TJ HS 11:1, Slovan Havířov-TJ
HS 0:10, FC Horní Bludovice-TJ HS 3:10, TJ HS-FK Bohumín B 11:1, TJ HS-Slavoj Rychvald 1:4, MFK Karviná-TJ HS 11:2, FC IRP Český Těšín-TJ HS
6:2.
XVIII.1.7. Minipřípravka
V minipřípravce se pod vedením trenérů seznamují s fotbalem ti nejmenší ve věku 5–7 let. Je potěšitelné, že počet těchto malých fotbalistů se
neustále zvětšuje.

Zde se cvičí základní fotbalové dovednosti
XVIII.2. Ondřej Broda – plavání
XVIII.2.1. Sportovec roku
10. března byl plavec Ondřej Broda vyhlášen hejtmanem Moravskoslezského kraje nejlepším sportovcem roku 2011 mezi dospělými.

Článek „Sportovec roku 2011 v našem kraji závodí v barvách OKD“ – Horník
15. 3. 2012 viz příloha č.3-12.
Článek „Město Havířov ocenilo své osobnosti“ – Radniční listy prosinec 2012
viz příloha č.37-12.
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XVIII.2.2. Malá cena Nového Jičína
Účast na těchto závodech pojal Ondřej jako přípravu na Velkou cenu
Brna.
V závěru sezóny se Ondra vrátil ke klasickému plavání (v minulosti
se věnoval plavání s ploutvemi). V závodě na 100m kraul obsadil 2. místo.
Článek „Stříbro a titul Sportovec roku pro Ondřeje Brodu s logem OKD“ – Horník 1. 11. 2012 viz příloha č.30-12.

XVIII.3. Florbalový klub Horní Suchá
XVIII.3.1. Muži A – 2. liga mužů – divize IV 2011/2012
XVIII.3.1.1. Soupiska
Trenér: Martin Petřík
Hráči: Tomáš Bělík, Libor Gavlas, Daniel Hammerl, Jakub Kantor, Vojtěch
Kopia, Lukáš Kraina, Jakub Krupa, Ondřej Melník, Lukáš Mikula, Filip
Mocek, Petr Palovský, Jakub Palowski, David Pavlíček, Martin Petřík, Tomáš Podlesný, Roman Roudenský, Petr Šimek, Radek Šolc.
XVIII.3.1.2. Některé výsledky
FbC BD STAV Frýdek-Místek – FbKHS 6:7, FbC Vikings Kopřivnice – FbKHS
8:3, FbKHS-1.MVIL Ostrava 4:10.
XVIII.3.1.3. Tabulka 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. MVIL Ostrava
FBC Spartak MSEM Přerov
FBC Vikings Kopřivnice
FbK Horní Suchá
Gullivers Sokol Brno I
1. FBK Rožnov p/R
Retro Bulldogs Brno B
FBS Olomouc
Z.F.K. AQM Petrovice
Slavia I-tec Havířov
FbC Playmakers Prostějov
FbC BD STAV Frýdek-Místek

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
13
11
12
7
8
8
6
6
4
6

2
1
2
3
1
4
2
0
2
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
2
3
3
5
0

3
5
6
7
8
10
11
12
11
12
12
16

55
48
44
40
39
30
29
26
25
23
19
18

161
158
144
122
178
130
120
136
151
122
106
117

86
127
102
137
140
157
147
150
187
119
155
138

75
31
42
-15
38
-27
-27
-14
-36
3
-49
-21

XVIII.3.1.4. Sezóna 2012/2013 – muži A: 2.liga divize IV 2012 – 2013
XVIII.3.1.4.1. Soupiska
Hráči: Roman Roudenský, Vojtěch Stefan, Martin Petřík, Karel Čermák,
Kamil Stöcker, Jan Hochman, Tomáš Podlesný, Jiří Kantorek, Petr Šimek,
Filip Mocek, Libor Gavlas, Ondřej Melnik.
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XVIII.3.1.4.2. Některé výsledky
Slavia I-tec Havířov-FbK HS 9:7, 1.FBK rožnov p.R.-FbK HS 7:6, FBC Vikings Kopřivnice-FbK HS 6:3, FbK HS-Z.F.K.AQM Petrovice 6:3, FbK HS-S.K.P.E.M.A.Opava 4:9, FbK HS-FBS Olomouc 6:5, Retro Bulldogs Brno
B-FbK HS 7:6, FBC Spartak MSEM Přerov-FbK HS 13:3, FbC Aligators Klobouky-FbK HS 9:5.
XVIII.3.1.4.3. Tabulka 2012/2013
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
FBC Vikings Kopřivnice
1. FBK Rožnov p/R
S.K. P.E.M.A. Opava
Retro Bulldogs Brno B
Z.F.K. AQM Petrovice
FBC Spartak MSEM Přerov
Slavia I-tec Havířov
Sanasport Gullivers Sokol Brno I
FbC Playmakers Prostějov
FbC Aligators Klobouky
FBS Olomouc
FbK Horní Suchá

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
12
6
7
5
6
5
5
3
5
4
2
0

Vp
0
2
0
3
0
1
0
3
0
1
0
2

Pp
0
1
1
0
1
1
2
2
1
1
1
1

P
0
3
4
4
5
5
5
4
6
6
9
9

B
36
23
22
21
19
18
17
17
16
15
7
5

BV BO BR
87 40 47
77 61 16
91 78 13
91 76 15
87 82 5
84 77 7
80 79 1
65 69 -4
63 83 -20
75 87 -12
59 96 -37
58 89 -31

XVIII.3.2. Muži B: MS přebor mužů divize B 2012–2013
XVIII.3.2.1. Soupiska
Hráči: Jan Šumech, Luděk Král, Zdeněk Kročil, Zbyněk Satinský, Tomáš
Michejda, Pavel Sládek, Jan Hučín, Jan Hochman, Robert Hruboš, Roman
Sasín, David Pavlíček, Pavel Krucina, Filip Hubert, Dalibor Jekielek, Marek Grác, Milan Mašurka, Tomáš Brabec.
XVIII. 3.2.2. Některé výsledky
FbK HS-Slavia Havířov C 5:6, Z.F.C. Petrovice B-FbK HS 4:4, FbK Eagles
Orlová-FbK HS 8:7, FbK HS-FBC Vipers Ostrava 1:5.
XVIII.3.2.3. Tabulka – muži B 2012 – 2013 – přebor mužů divize B
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Slavia Florbalshop.cz Havířov C
FbC BD STAV Frýdek-Místek B
FBC Vipers Ostrava
Z.F.K. AQM Petrovice B
SK FBC Třinec
1. FbK Eagles Orlová
FBC Fermenté Bohumín
FBC Čeladná

Z
12
10
12
10
12
10
12
10
237

V
9
7
6
5
5
5
4
4

R
0
1
1
2
2
1
3
2

P
3
2
5
3
5
4
5
4

B
27
22
19
17
17
16
15
14

BV
74
43
59
54
58
51
43
42

BO
51
36
63
41
48
46
51
43

BR
23
7
-4
13
10
5
-8
-1

9.
10.
11.

FbK Horní Suchá B
FBK SKP Frenštát p/R
Torpedo Pegres Havířov B

12
10
10

3
3
2

2
0
0

7
7
8

11
9
6

46
37
45

52
55
66

-6
-18
-21

XVIII.3.3. Veteráni – 1. liga veteránů – divize III – sezóna 2011/2012
XVIII.3.3.1. Soupiska
XVIII.3.3.2. Některé výsledky
FbK HS – S.K.P.M. BOC Opava B 12:0, FbK HS – S.K.P.M.BOC Opava 4:8,
FBC ČPP Remedicum Ostrava – FbK HS 4:5.
XVIII.3. 3. 3. Tabulka – 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. SC WOOW Vítkovice B
S.K. P.E.M.A. BCC Opava
FBC Tigers Poruba
FBC ČPP Remedicum Ostrava
1. SC WOOW Vítkovice
1. MVIL Ostrava
FbK LDN Horní Suchá
Torpedo Havířov
S.K. P.E.M.A. BCC Opava B

16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
10
10
8
7
6
6
1
1

1
3
0
2
1
3
2
2
2

0
3
6
6
8
7
8
13
13

46
33
30
26
22
21
20
5
5

118 31 87
78 49 29
63 49 14
68 45 23
46 61 -15
45 49 -4
76 79 -3
26 80 -54
37 114 -77

XVIII.3.3.4. Veteráni: 1. liga veteránů divize II 2012–2013
XVIII.3.3.4.1. Soupiska
Hráči: Jan Šumpich, Martin Petřík, Miroslav Böhm, Pavel Wybitul, Petr
Krucina, Petr Hladký, Petr Kajzar, Marek Sosna, Petr König, Marek Grác,
Petr Chobot, Milan Mašurka, Filip Hubert, Roman Sasin.
XVIII.3.3.4.2. Některé výsledky
FbK HS-Intelligence Buldok Brno 7:1, FbK HS-TJ Mez Vsetín 3:1, SC Woow
Vítkovice-FbK HS 1:5.
XVIII.3.3.4.3. Tabulka 2012–2013 1. liga veteránů divize II
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Družstvo
FBŠ Hattrick Brno
NS Ostrava
FbK LDN Horní Suchá
FbC PSYCHO Brno-ZŠ Horní
1. SC WOOW Vítkovice
itelligence Bulldogs Brno
TJ MEZ Vsetín

Z
12
11
12
12
12
12
11
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V
9
9
7
4
3
3
0

R
2
1
2
1
3
2
1

P
1
1
3
7
6
7
10

B
29
28
23
13
12
11
1

BV
72
94
62
62
49
58
21

BO BR
34 38
45 49
49 13
57
5
51 -2
71 -13
111 -90

XVIII.3.4. Ženy – 2. liga žen – divize VII B 2012–2013
XVIII.3.4.1. Soupiska
Hráčky: Markéta Šulejová, Dagmar Velčovská, Hanka Brůžková, Jana
Springerová, Kateřina Szotkowská, Petra Melická, Kristýna Rohlová, Irena Švandová, Jitka Bártová, Silvie Komendová, Veronika Sztrnadelová,
Zuzana Šuranviová, Veronika Enenkelová, Dominika Václavíková, Renáta Pavlíčková, Denisa Býmová, Tereza Šuranviová, Kristýna Pokorná,
Pavlína Komendová, Martina Širůčková, Kamila Biernatová, Vendula
Šimonová.
XVIII.3.4.2. Některé výsledky
FbK HS-Torpedo Pegas Havířov 3:1, FbK HS-FBC Spartak Lija Bílovec 4:2,
FbK HS-FBC Frýdek-Místek 2:5.
XVIII.3.4.3. Tabulka 2012–2013 – 2. liga žen – divize VII B
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
1. FBK Rožnov p/R
FBC O.C.E.L.O.T. Ostrava
FBC Vikings Kopřivnice
FbC BD STAV Frýdek-Místek
FbK Horní Suchá
FBC Steel Třinec
Torpedo Pegres Havířov
FBC Spartak Lija Bílovec

Z
9
8
8
9
8
8
9
9

V
7
6
4
4
4
3
2
1

R
1
0
2
2
0
0
1
0

P
1
2
2
3
4
5
6
8

B
22
18
14
14
12
9
7
3

BV
38
24
25
19
22
13
26
13

BO
11
24
16
20
24
17
35
33

BR
27
0
9
-1
-2
-4
-9
-20

XVIII.3.5. Junioři: 2012/2013 – 2. liga juniorů divize IV
XVIII.3.5.1. Soupiska
Hráči: Patrik Bulva, Vojtěch Stefan, Lukáš Polák, Karel Čermák, Tomáš
Novosad, Jiří Kantorek, Michael Koziel, Marek Piskorz, Jan Šimík, Vojtěch Vavřička, Matěj Dolíška, Patrik Dudek.
XVIII.3.5.2. Některé výsledky
FbK HS-FbK Rožnov p.R. 10:1, FbK HS-FbC BD Stav F-M 7:2, FBC ZŠ Uničov-FbK HS 3:13, FbK HS-FBS Olomouc 6:0.
XVIII.3.5.3. Tabulka 2012–2013 – 2. liga juniorů divize IV
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Družstvo
Torpedo Pegres Havířov
Sanasport Gullivers Sokol Brno I
TJ SAM73 Znojmo
FBC Vikings Kopřivnice
FbK Horní Suchá
S.K. P.E.M.A. Opava
FbC BD STAV Frýdek-Místek

Z
12
14
12
14
12
14
12
239

V
11
10
9
7
6
5
5

R
0
3
1
2
3
2
0

P
1
1
2
5
3
7
7

B
33
33
28
23
21
17
15

BV
91
99
99
77
76
67
50

BO
34
47
48
71
54
73
63

BR
57
52
51
6
22
-6
-13

8.
9.
10.
11.

1. FBK Rožnov p/R
FBS Olomouc
FBC Mohelnice
FBC ZŠ Uničov

14
12
12
12

4
3
2
0

3
0
2
0

7
9
8
12

15
9
8
0

49
50
56
34

93 -44
82 -32
70 -14
113 -79

XVIII.3.6. Dorostenci – 1. liga dorostenců divize IV – sezóna 2011/2012
XVIII.3.6.1. Soupiska
Hráči: Martin Czyž, Adam Delong, Marian Drobisz, Matěj Krajčovič, David Kriš, Josef Krnáč, Jakub Legierski, Daniel Malerz, Lukáš Měchurka,
Erik Mráz, Vojtěch Mžyk, Boris Novosad, Tomáš Novosad, Marek Piskorz,
Tomáš Řezáč, Jan Šimík, Jakub Vilím.
XVIII.3.6.2. Některé výsledky
FBIS-TJ Sokol Zlín 9:8, DDM TJ Znojmo-FbK HS 12:12, 1.MVIL Ostrava-FbK
HS 3:12.
XVIII.3.6.3. Tabulka 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FBC ČPP Remedicum Ostrava
Bulldogs Brno
1. SC WOOW Vítkovice
FbK Horní Suchá
Torpedo Havířov
TJ Sokol Zlín
FBC Vikings Kopřivnice
1. MVIL Ostrava
DDM TJ Znojmo

24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
16
14
12
12
8
6
6
1

3
5
5
4
2
3
1
1
4

2
3
5
8
10
13
17
17
19

60 204 73
53 145 95
47 147 89
40 167 137
38 124 136
27 121 159
19 91 158
19 104 188
7 103 171

131
50
58
30
-12
-38
-67
-84
-68

XVIII.3.6.4. Sezóna 2012/2013 – dorostenci: 1.liga dorostenců divize IV
XVIII.3.6.4.1. Soupiska
Hráči: Lukáš Měchura, David Folwarczny, Boris Novosad, Martin Czyž,
Pavel Überlauer, Daniel Malerz, Zdeněk Polášek, Daniel Pawlas, Damian
Tokarz, Ondřej Tomaszek, Štěpán Hladký, Adam Delong, Jakub Vilím, Michael Lanča, Domink Mrowiec, Jakub Cigánek.
XVIII.3.6.4.2. Některé výsledky
Torpedo Pegas Havířov-FbK HS 5:11, FbK HS-FBŠ Hattrick Brno 7:3, 1.MVIL
Ostrava-FbK HS 1:21, FBC Vikings Kopřivnice-FbK HS 3:6.
XVIII.3.6.4.3. Tabulka 2012/2013 – 1.liga dorostenců divize IV
#
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo
FBC ČPP Remedicum Ostrava
Sanasport Gullivers Sokol Brno I
FbK Horní Suchá
itelligence Bulldogs Brno
1. FbK Eagles Orlová

Z
10
12
12
10
12
240

V
9
9
9
8
5

R
0
0
0
0
0

P
1
3
3
2
7

B
27
27
27
24
15

BV
93
85
91
85
66

BO
35
47
53
48
72

BR
58
38
38
37
-6

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. SC WOOW Vítkovice
Torpedo Pegres Havířov
FBC Mohelnice
FBŠ Hattrick Brno
FBC Vikings Kopřivnice
1. MVIL Ostrava

10
10
10
12
10
12

4
4
3
3
3
0

2
1
2
1
0
0

4
5
5
8
7
12

14
13
11
10
9
0

56
50
47
54
34
29

44
60
65
78
57
131

12
-10
-18
-24
-23
-102

XVIII.3.6.4.4. Poukar Kronosport Cup 2012
V době od 1. do 5. března se dorostenci zúčastnili florbalového turnaje
Poukar Kronosport Cup 2012 ve švýcarském Grünenmattu.
Soupeři našemu týmu byla mužstva UHC Grünenmatt, UHT Eggiwil
a UHC Blacka Creek Schwarzenbach.
Výsledky: UHC Grünenmatt – FbK HS 1:6, UHT Eggiwil – FbK HS 1:6,
UHC Black Creek Schwarzenbach – FbK HS 2:3.
Článek“Poukar Kronosport Cup 2012 – Švýcarsko-Informátor č.4/2012
viz příloha č.8-12.
XVIII.3.7. Starší žáci – MS liga starších žáků 2012 – 2013
XVIII.3.7.1. Soupiska
Hráči: David Suchánek, Denis Dušek, František Malerz, Jan Galuszka,
Tomáš Foltýn, David Pařík, Ondřej Baláž, Kristýna Dutková, Jakub Smyček, Josef Šulej, David Chládek, Štěpán Hladký, Martin Köhnen, Milan
Mašurka.
XVIII.3.7.2. Některé výsledky
FbK HS-SFK Slovan Havířov A 4:3, FbC BD Stav F-M-FbK HS 3:0, FbK HS-FBK Škorpioni Ostrava 1:5, FbK HS-FBC ČPP Remedicum Ostrava 3:10.
XVIII.3.7.3. Tabulka – starší žáci 2012–2013 – MS liga starších žáků
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Družstvo
FBC ČPP Remedicum Ostrava
1. SC WOOW Vítkovice
Torpedo Pegres Havířov
FBC DDM Mediprint Český Těšín
Paskov Saurians
FBK Škorpioni Ostrava
FbC BD STAV Frýdek-Místek
FbK Horní Suchá
FBC Vikings Kopřivnice
1. MVIL Ostrava
SFK TJ Slovan Havířov A

Z
14
12
12
12
12
14
12
12
12
14
14
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V
12
10
6
7
7
6
5
5
2
1
1

R
1
1
4
1
0
2
1
1
2
2
1

P
1
1
2
4
5
6
6
6
8
11
12

B
37
31
22
22
21
20
16
16
8
5
4

BV
91
87
47
42
63
68
44
46
35
34
32

BO
27
34
33
44
39
49
55
62
59
112
75

BR
64
53
14
-2
24
19
-11
-16
-24
-78
-43

XVIII.3.8. Florbalový kemp pro mládež
Týdenní sportovní kemp v červenci pro děti a mládež z Horní Suché
a okolí byl, vzhledem k velkému zájmu, rozdělen. Konal se ve stejném termínu ale na dvou různých místech – v Bystřici nad Olší a Frýdlantě nad
Ostravicí. Na kemp přispěla finančně Obec Horní Suchá a Nadace OKD
v rámci programu „Pro radost“.
Celkem se kempu zúčastnilo 54 osob.
Článek „Nadace OKD pomáhá dětem z Horní Suché“ – Horník 9. 8. 2012 viz
příloha č.

XVIII.4. Žákovský fotbalový turnaj
O pohár starosty se utkala družstva základních škol na stadionu TJ Depos Horní Suchá 20. června.
Družstva skončila v tomto pořadí: ZŠ Albrechtice, ZŠ Horní Suchá,
ZŠ Těrlicko a ZŠ Stonava.
Ceny všem zúčastním předal osobně Ing. Jan Lipner, starosta obce společně s Ivanem Marinim, předsedou TJ.
XVIII.5. Cyklistický závod
Cyklistický závod O pohár starosty Horní Suché se uskutečnil 17. června v prostoru Průmyslové zóny František.
Technické zajištění závodu měl cyklistický oddíl SK Bohumín pod vedením Rostislava Šabaty, ředitelem závodu byl Ing. Jan Lipner, starosta
obce, který také všem, kteří se umístili předal poháry a ceny.

Před startem všech kategorií vládla značná nervozita
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Ředitel závodu Ing. Jan Lipner předává ceny nejlepším předškolačkám
Propozice závodu cyklistického závodu O pohár starosty 2012 viz příloha č.16-12.
Další fotografie: Kronika 2012 – fotogalerie na CD: „Cyklistický závod O pohár
starosty 2012“.
Článek „Závody horských kol v PZF“ – Informátor č.6/2012 viz příloha č.18-12.

XVIII.6. Tenisový turnaj
Pod patronací Obce Horní Suchá uspořádal tenisový oddíl na svých
kurtech 9. a 10. června tenisový turnaj „Turnaj o hornosušské kahanec“.
Celkem se turnaje zúčastnilo 31 hráčů
XVIII.7 Vzpěračská škola Oty Zaremby
Vzpěračská škola Oty Zaremby byla založena v roce 2009 Sídlí v bývalém Domě chovatelů na ulici Centrum.
Budovu na vlastní náklady nechala upravit obec. Zřízení školy finančně podpořila nadace sportovních veteránů. Zde jsou slova trenérů: Ota
Zaremba, trenér: „Je hodně talentů, ale musí pořádně makat.“ Lubomír
Sršeň, trenér: „Trénujeme klasické vzpírání, také se zaměřujeme na atletiku.“ Emil Brzóska: „Trénujeme starší a mladší žáky.“ Dalším trenérem je
Pavel Khek Výjimečné vzpěračské talenty vychovává ve své sportovní škole legendární vzpěrač Ota Zaremba s dalšími trenéry. Jeho svěřenci jsou
však raritou, jaká nemá obdoby nikde jinde v republice – z drtivé většiny
jde totiž o Romy. Začátky však byly krušné. „Bylo období, kdy jsem myslel,
že vzpírání tady v Horní Suché nepůjde. Ale tím, že tady přišli ti romští
kluci, tak to tady ožilo, a já jsem z nich úplně nadšený, když vidím s jakou
chutí a radostí trénují,“ říká Ota Zaremba s tím, že navzdory očekávání
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jsou romští kluci naprosto zodpovědní a trénují jako o život. „Velice si cením toho, že Romové to vzpírání dělají, je to velmi těžký sport a málokdo
to vydrží. Ale oni jsou v tom opravdu výborní. A jsem stoprocentně přesvědčený, že když si to kluci srovnají v hlavě a budou trénovat tak, jak trénují teď, tak mají šanci uspět na olympiádě a vybojovat medaile,“ dodává
Zaremba
Konstatování kronikáře: místní borci se zařadili ve své kategorii mezi
českou špičku.
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XIX. Počasí
XIX.1. Počasí jednotlivých měsících

Leden
Začátkem ledna pokračovalo netypické počasí pro zimní období. Občas ráno mrzlo, ale přes den bylo nad 0 °C. Sníh nepadal, byla jen námraza a jinovatka na stromech, když přimrzlo mrholení. 2. ledna naměřili
na Klatovsku teplotu +10,5 °C. Podle předpovědi na leden množství slunečního záření bude přibližně stejně jako v předchozím měsíci. Průměrné
maximální denní teploty kolem 0 °C jsou průměrně nejnižší za celý rok.
Průměrné nejnižší denní teploty se budou pohybovat kolem -5 °C, při vyjasnění -15 °C. Srážek by mělo být přibližně stejně jako v prosinci. Leden
je totiž spolu s prosincem a únorem nejsušším měsícem roku. Na horách
bude sněhu dost. V nížinách se však musíme připravit na možné občasné oblevy, které jsou často doprovázeny ranními ledovkami. Časté budou
i mlhy, které jsou projevem kombinace vpádu vlhkého vzduchu od jihu
a nízkých ranních teplot. Vítr by měl dosahovat vysokých rychlostí pouze
v případě přechodů intenzivnějších front. Ve skutečnosti začal 4. ledna padat sníh s deštěm a foukal velmi silný vítr. U nás rychlostí 70 km/hodinu,
v nárazech až 90 km/hodinu, na horách až 130 km/hodinu. U nás povalil popelnice a na silnicích byly polámané větve. Vichřice Andrea nadělala mnoho škod u nás i v okolních zemích, byli i mrtví. 25. ledna začalo
mrznout. Ranní teploty spadly u nás až na -10 °C, v Krkonoších naměřili
-27 °C.
Únor
Dostavila se arktická zima. Padaly mínusové teplotní rekordy. U nás
byly ranní teploty kolem -20 °C, na některých místech republiky překročily -30 °C. Nejnižší naměřená teplota měla hodnotu -38,1 °C a byla naměřena na Kvildě. Vlivem velmi nízkých teplot praskaly železniční koleje, vodovodní potrubí a umírali bezdomovci. Po 20. únoru se oteplilo a všechen
sníh roztál. Tající voda nenadělala škody.
Březen
Ráno mrzlo, teploty byly do -10 °C, přes den se teploty pohybovaly
v rozmezí 0 °C až +8 °C. 8. března začalo znovu sněžit. V polovině měsíce
se oteplilo. Ráno byly přízemní mrazíky, ale v poledne padaly na 70 místech v republice teplotní rekordy. Místy naměřili teploty vyšší než +24 °C.
Závěr měsíce patřil ochlazení, objevily se sněhové přeháňky.
Duben
Na počátku měsíce ráno mrzlo, občas padal sníh nebo byly smíšené
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přeháňky. Ve dne byly teploty kolem +10 °C. Na Velikonoce se ochladilo,
pršelo nebo mrholilo, ráno klesaly teploty k 0 °C. Nejchladněji bylo v noci
z 8. na 9. dubna. Na Jizerce naměřili -22 °C. U nás bylo kolem -5 °C.
Po 15. dubna se oteplilo. Ráno byly ještě přízemní mrazíky, ale odpoledne
se teploty dostaly k +15 °C. 27. dubna padaly v ČR teplotní rekordy. Tak
např. v Praze naměřili 30,5 °C. Celkem padlo 64 teplotních rekordů.
Květen
Měsíc začal teplotně stejně tak jak končil duben. 1. května padaly opět
teplotní rekordy a nejvyšší byly nad 31 °C. V dalších dnech se ochladilo,
byly bouřky a místy přišly přívalové deště a také kroupy. V neděli 6. května v 5.35 nastal největší úplněk v tomto roce. Byla tak světlá noc, že bylo
možné číst noviny. Ze soboty na neděli také vrcholil jeden z hlavních meteorických rojů roku s názvem Eta-Aquaridy.

Noc na neděli nabídla superúplněk, letos největší
V polovině měsíce padaly teplotní rekordy. V některých místech republiky naměřili až 32 °C. Pak přišli „ledoví muži“ a teploty skočily dolů
o více než 20 °C, ráno přišly dokonce i přízemní mrazíky, pomrzly kvetoucí stromy, brambory a fazole. Bylo hodně sucho.
Červen
Začátkem měsíce se značně ochladilo. Konečně začalo, k velké radosti zemědělců a zahrádkářů, pršet. O „medardovském počasí“ se hovořilo jako o evropském monzunu, ale chybělo tu zimní proudění suchého
a chladného vzduchu z pevniny nad oceán. Venuše se 6. června ráno vydala přes sluneční disk. Tento úkaz je velmi vzácný.

Poznámka: Úkaz přichází vždy po 105,5 roku a po něm poté po osmi letech.
Naposledy jsme transit Venuše mohli velmi dobře pozorovat na jasné obloze
v červnu 2004, aby se na 105,5 roku odmlčel.

10. června začalo trvale pršet. Nebezpečí vylití řek z břehů bylo veliké,
na jihu Moravy byly zaplaveny sklepy, také některé silnice byly neprůjezdné. U nás voda žádné škody nenadělala. Bylo také chladno. Oteplilo se až
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17. června. Následující dny byly denní teploty vysoké a konec měsíce byl
přímo tropický s teplotami přes 30 °C.
Červenec
První dny prázdnin byly slunečné, pokračovaly tropické dny s teplotami přes 30 °C, byly i tropické noci s teplotami přes 20 °C. Na mnoha místech padly teplotní rekordy. V polovině měsíce se ochladilo, ranní teploty
spadly pod 10°C, pršelo. Na konci měsíce se teploty znovu přiblížily 30 °C.
Srpen
Ranní teploty v první polovině měsíce byly velmi nízké, na některých
místech republiky klesly pod 0 °C. Ve dne bylo teplo, průměrné teploty
dosahovaly 20 °C. Ve druhé polovině měsíce se v plné míře vrátilo léto.
Např. 20. srpna padaly denní teplotní rekordy a v Dobřichovicích naměřili 40,4 °C ve stínu. Konec měsíce se ale vyznačoval nízkými ranními
teplotami a mírnými dešťovými srážkami.
Září
Nízké ranní teploty pokračovaly i začátkem září. Přes den bylo pěkně
a teploty byly místy až 25 °C. Nejteplejším dnem bylo 11. září. To na devatenácti místech republiky padly teplotní rekordy. Nejtepleji v ten den
bylo ve Strážnici. Zde naměřili 31,1 °C. 13. září začalo vydatně pršet. Byl
to vydatný déšť po mnoha suchých týdnech. Denní teploty klesly o 15 °C.
Měsíc končil krásným „babím létem“.
Říjen
„Babí léto“ pokračovalo i začátkem října. V noci a ráno bylo chladněji,
ale dny byly slunečné a teploty byly nad 20 °C. 7. října se ochladilo, „babí
léto“ skončilo a 8. října byl přízemní mráz. 27. října napadl ve vyšších polohách sníh. 28. října napadl sníh i u nás. Sněhová pokrývka dosahovala
výšky 2 cm. Ve srovnání s rokem 2011 napadl sníh dřív o více než jeden
měsíc. Další sníh už v říjnu nepadal.
Listopad
Počátkem měsíce občas pršelo, ale jinak bylo krásně, jako by se vrátilo
babí léto. V některých dnech bylo na teploměru až 14 °C. V závěru měsíce
se silně ochladilo, denní teploty klesly až o 10 °C.
Prosinec
Začátek prosince byl opravdu zimní. Teploty v noci a k ránu se držely
pod nulou do -5 °C. Jinde v republice naměřili i -22 °C, u nás bylo nejvíce -17 °C. 3. prosince napadl sníh. Vánoční svátky byly na blátě a padaly
teplotní rekordy. Místy naměřili až +13 °C. Pršelo. Koncem roku mírně
mrzlo, ale sníh nepadal.
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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.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

-1,1
4,8
1,2
5,8
4,4
6,2
7,6
6,2
2,8
6,1
2,2
3,0
0,9
4,5
3,0
4,3
3,0
3,5
1,8
3,1
3,0
5,9
5,4
7,3
2,9
1,3
-0,5 0,8
-1,6 -1,1
-3,1 -0,7
-1,3 0,8
0,2
3,0
1,5
2,5
2,1
2,0
0,7
3,6
3,2
4,8
2,0
4,7
1,6
3,4
-0,5 1,0
-0,6 1,9
-2,0 -6,2
-9,9 -1,5
-11,7 -7,7
-15,1 -6,7
-15,4 -10,2

zamračeno, vítr
polojasno
polojasno
zamračeno, déšť, vítr
zamračeno, déšť se sněhem, vítr
zamračeno, déšť se sněhem, silný vítr
polojasno, sníh s deštěm
zamračeno, sníh s deštěm, mlha
zamračeno, déšť
zamračeno, mrholení
polojasno, déšť
polojasno, déšť, vítr
zamračeno, sníh
polojasno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno
zamračeno, sníh s deštěm
zamračeno, sníh
zamračeno
polojasno
polojasno
polojasno
polojasno
polojasno
polojasno (večer -10,7)
jasno (večer -10,4)
jasno (večer -14,8)
jasno, smog
jasno

Průměrná teplota v měsíci lednu byla v 7.00 hod. -0,4 °C, ve 14.00
hod. 1,7 °C.
1. 2.
2. 2.
3. 2.

-15,7 -11,2 jasno, smog, vítr
-19,4 -12,5 jasno, smog (večer -19,4)
-21,3 -12,6 jasno, smog, vítr
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4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
29. 2.

-19,9
-14,9
-14,5
-12,3
-13,4
-9,7
-14,8
-20,7
-21,5
-13,4
-5,7
-0,5
-3,1
-2,0
1,7
1,4
1,2
-8,2
2,4
5,1
5,1
5,8
1,6
-2,1
0,0
6,6

-13,4
-10,6
-11,5
-8,5
-4,7
-6,7
-8,8
-9,2
-9,2
-4,5
-3,0
3,0
-0,1
0,9
6,1
7,0
4,2
3,4
6,3
5,4
7,2
8,5
3,2
1,6
1,8
10,6

polojasno, vítr
polojasno, vítr
zamračeno, smog
zamračeno, vítr
polojasno, vítr
zamračeno, smog, vítr, sníh
jasno, vítr
jasno, smog, vítr
polojasno, smog
zamračeno, smog
polojasno
polojasno, sníh, silný vítr
zamračeno, sníh
polojasno, sníh
polojasno
polojasno, sníh s deštěm
zamračeno
jasno
polojasno
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť, vítr
polojasno, vítr
jasno, vítr, sníh
polojasno
zamračeno, sníh s deštěm
jasno

Průměrná teplota v měsíci únoru byla v 7.00 hod. -7,0 °C, ve 14.00
hod. -2,0 °C.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.

5,8
6,8
-3,6
-3,6
-4,5
-5,8
-8,6
-1,3
1,5
-0,5

9,4
7,3
6,1
4,5
2,6
1,1
-2,0
5,4
2,2
8,6

zamračeno, mrholení, vítr
zamračeno, vítr
jasno
jasno, smog
jasno, smog
jasno, smog
jasno
zamračeno
zamračeno, sníh
jasno, vítr
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11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

5,4
1,5
5,7
5,8
1,6
0,9
2,6
4,2
7,9
1,5
5,1
8,7
1,3
3,2
5,1
0,8
0,9
5,2
10,1
2,3
6,5

7,4
6,3
7,6
7,3
9,0
13,8
19,3
18,0
8,3
11,0
14,2
13,4
16,8
16,0
14,5
7,5
14,5
17,2
10,7
9,0
9,0

polojasno, mrholení
zamračeno, sníh s deštěm
zamračeno, vítr
zamračeno, mrholení
jasno
jasno
jasno
jasno
zamračeno, déšť
jasno
jasno
polojasno, mlha
jasno
polojasno
jasno, vítr
jasno, vítr
jasno, silný vítr
polojasno
zamračeno, déšť, vítr
polojasno, vítr, déšť
zamračeno, sníh s deštěm

Průměrná teplota v měsíci březnu byla v 7.00 hod. 2,4 °C, ve 14.00
hod. 9,5 °C.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.

0,7
4,6
3,0
3,6
7,0
5,3
6,6
1,0
-1,3
-2,5
6,2
8,8
4,9
8,3
8,9
7,6

4,8
5,1
13,5
18,5
7,2
6,1
13,5
2,9
5,4
13,4
16,4
13,2
16,4
12,2
10,5
5,9

polojasno, sníh s deštěm
polojasno, silný vítr
polojasno
polojasno
mlha, zamračeno, déšť
mlha, zamračeno
polojasno
zamračeno, sníh
zamračeno
zamračeno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť, vítr
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť, vítr
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17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.

4,5
1,4
3,5
7,8
10,9
8,9
8,9
10,6
8,8
9,8
11,9
13,9
21,9
18,4

8,8
13,5
16,7
19,2
15,6
17,3
15,9
18,4
15,2
21,8
24,2
26,9
27,7
28,5

zamračeno, vítr
polojasno
polojasno
zamračeno, déšť
polojasno
zamračeno, déšť, vítr
zamračeno, vítr
polojasno, déšť, vítr
polojasno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno, silný vítr
zamračeno, vítr

Průměrná teplota v měsíci dubnu byla v 7.00 hod. 8,1 °C, ve 14.00
hod. 17,1 °C.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.

15,0
14,2
13,6
17,2
12,0
11,2
10,2
8,5
8,3
14,5
17,3
18,2
6,8
8,2
11,4
8,4
7,7
5,0
10,3
13,6
17,4
17,4
17,4

29,1
24,1
24,7
14,2
22,9
20,2
12,7
14,9
21,6
25,7
27,6
13,0
10,7
15,4
16,5
11,5
11,7
16,2
20,7
25,7
26,5
27,2
27,3

zamračeno
polojasno, vítr
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť
zamračeno, vítr, déšť
zamračeno
zamračeno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno
zamračeno, vítr
polojasno, déšť, vítr
polojasno
polojasno
polojasno
polojasno
polojasno, silný vítr
zamračeno
zamračeno
zamračeno
slunečno
slunečno, vítr
slunečno
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24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

19,1
14,3
11,7
13,1
13,0
13,2
14,8
13,7

23,8
20,9
22,6
22,5
13,0
21,7
21,6
22,1

polojasno, vítr
polojasno
slunečno
slunečno
polojasno, déšť, bouřka
polojasno
slunečno
polojasno, déšť

Průměrná teplota v měsíci květnu byla v 7.00 hod. 12,8 °C, ve 14.00
hod. 20,3 °C.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.

14,2
11,1
13,8
14,0
13,9
10,9
15,4
17,1
18,7
15,4
13,5
15,7
14,1
14,4
13,6
16,1
20,9
20,1
21,1
21,2
20,1
18,6
17,8
16,4
18,2
14,4
13,4
17,7

16,6
17,8
22,8
16,9
16,2
18,7
23,1
24,2
19,6
22,3
17,2
21,1
15,6
16,4
20,6
28,6
28,7
30,7
28,2
31,6
27,9
23,8
25,1
26,5
18,2
19,3
21,0
22,7

zamračeno, déšť, vítr
polojasno, silný vítr
polojasno, déšť
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť, silný vítr
polojasno
slunečno
polojasno, vítr, bouřka
zamračeno, déšť
slunečno, bouřka
zamračeno
polojasno, bouřka
zamračeno, bouřka
zamračeno, déšť
polojasno
slunečno
slunečno
slunečno, vítr
polojasno
slunečno
polojasno
polojasno, déšť
polojasno
polojasno, vítr
zamračeno, déšť
polojasno
polojasno, vítr
polojasno
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29. 6.
30. 6.

17,1
22,6

26,9 polojasno
31,7 slunečno

Průměrná teplota v měsíci červnu byla v 7.00 hod. 16,4 °C, ve 14.00
hod. 22,7 °C.
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

22,9
21,9
21,9
21,8
21,6
22,6
21,0
21,5
22,1
20,7
20,3
18,2
15,1
15,4
15,9
15,6
13,7
15,1
21,9
17,8
15,3
14,8
12,4
15,6
18,2
18,2
20,6
18,1
21,6
17,6
16,3

32,2
28,1
25,1
24,7
31,7
33,0
30,6
27,9
27,9
27,9
27,5
23,1
17,5
22,4
22,4
17,0
19,8
21,5
26,5
22,8
22,0
19,0
22,9
24,3
24,0
25,7
28,4
30,2
28,7
23,9
26,1

jasno
jasno
jasno, déšť
jasno
jasno
jasno
jasno
jasno
polojasno
polojasno, vítr
jasno, vítr, bouřka
polojasno, vítr
zamračeno. Déšť
polojasno, vítr, déšť
polojasno, vítr
polojasno, vítr, déšť
zamračeno, déšť
polojasno, vítr
jasno, silný vítr
polojasno, vítr, déšť
polojasno
zamračeno
jasno, vítr
jasno, vítr
zamračeno, déšť
jasno
jasno, vítr
jasno
polojasno, déšť
polojasno
jasno

Průměrná teplota v měsíci červenci byla v 7.00 hod. 18,6 °C, ve 14.00
hod. 25,3 °C.
253

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

16,0
17,6
21,8
17,2
19,5
20,8
16,8
16,8
15,1
15,6
13,1
13,6
11,8
11,5
10,1
12,5
16,7
14,3
13,9
17,1
21,5
18,8
18,1
17,2
20,5
17,3
14,1
7,6
14,0
13,5
19,6

27,6
30,8
29,3
27,4
27,4
32,4
24,4
22,6
24,6
21,8
14,5
17,7
20,4
19,5
21,8
21,9
19,6
25,0
30,0
31,9
31,3
21,1
25,3
30,1
23,0
21,2
21,6
21,7
24,4
27,7
21,4

jasno
jasno
polojasno, déšť
mlha, jasno
polojasno, déšť
jasno, déšť
jasno, vítr
polojasno
jasno
jasno
zamračeno, déšť
polojasno, déšť
polojasno, déšť
zamračeno
jasno
polojasno
zamračeno, déšť
jasno
jasno
jasno, vítr
jasno
jasno
polojasno, vítr
polojasno, vítr, déšť
polojasno
zamračeno, déšť
polojasno, vítr
jasno
polojasno
jasno, vítr
zamračeno, déšť

Průměrná teplota v měsíci srpnu byla v 7.00 hod. 15,9 °C, ve 14.00
hod. 24,5 °C.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.
5. 9.
6. 9.

15,9
16,3
15,9
15,3
11,7
14,9

16,5
19,4
21,0
23,5
23,5
17,6

zamračeno, déšť
zamračeno, déšť
zamračeno
polojasno
polojasno
polojasno, vítr, déšť
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7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

10,1
15,5
14,6
10,8
12,5
18,0
10,0
10,6
10,5
12,6
7,1
9,4
11,4
8,9
2,6
10,1
5,5
7,7
14,9
12,5
20,4
13,0
6,7
11,2

19,5
20,3
22,5
26,8
27,9
23,1
10,7
15,7
17,2
17,9
21,5
23,4
10,4
13,2
15,4
17,2
14,3
22,0
19,4
24,0
19,8
18,4
20,8
16,6

polojasno, silný vítr
zamračeno, déšť
polojasno
jasno
jasno, vítr
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť
polojasno
polojasno, vítr
polojasno
jasno, vítr
polojasno, silný vítr
zamračeno, déšť
jasno
jasno
polojasno, silný vítr
polojasno
jasno, vítr
polojasno
jasno, vítr
polojasno
jasno
polojasno, déšť
polojasno

Průměrná teplota v měsíci září byla v 7.00 hod. 11,3 °C, ve 14.00 hod.
19,3 °C.
1. 10.
2. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.

9,5
13,7
13,0
8,5
8,2
10,6
11,3
6,9
1,2
4,6
5,7
-1,0

20,2
18,5
17,9
19,7
15,9
21,4
9,5
11,8
13,4
10,7
11,3
12,4

polojasno, déšť
zamračeno, déšť
zamračeno
mlha, polojasno,vítr, bouřka
zamračeno, vítr
polojasno, silný vítr
zamračeno, déšť
zamračeno
polojasno, vítr
polojasno
polojasno, silný vítr
polojasno, déšť
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13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

9,8
9,3
12,8
9,1
4,4
4,1
3,9
3,0
3,2
3,6
8,3
9,5
9,2
6,9
3,9
0,1
0,6
-2,1
3,5

14,1
16,6
18,1
9,1
18,1
17,5
17,9
17,4
17,9
17,2
10,4
11,3
10,7
8,5
3,5
2,3
0,6
3,4
8,8

polojasno
polojasno
jasno
zamračeno, déšť
mlha, jasno
jasno, vítr
jasno
mlha, jasno
mlha, jasno
mlha, jasno
mlha, zamračeno
zamračeno
zamračeno, silný vítr, déšť
zamračeno, vítr, déšť
zamračeno, déšť se sněhem, vítr
zamračeno
zamračeno, sníh
polojasno
jasno

Průměrná teplota v měsíci říjnu byla v 7.00 hod. 6,5 °C, ve 14.00 hod.
13,5 °C.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. 11.

3,7
5,3
9,4
7,2
8,9
6,4
5,3
8,4
6,9
0,7
9,7
9,7
5,9
0,2
-3,2
0,3
-1,9

11,7
8,2
13,5
15,8
9,0
6,8
7,0
10,2
9,5
12,0
15,5
9,9
8,8
6,4
7,5
8,5
8,4

zamračeno, vítr, déšť
mlha, zamračeno, déšť
jasno, vítr
polojasno
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť, vítr
zamračeno, silný vítr
polojasno
zamračeno
polojasno
jasno
mlha, zamračeno, déšť
mlha, polojasno
mlha, polojasno
jasno
mlha, zamračeno
jasno, smog
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18. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.

2,7
5,2
6,6
4,6
6,9
6,5
6,9
3,7
0,9
3,2
3,7
5,7
3,7

9,2
9,4
11,0
6,5
10,2
8,4
8,4
10,7
9,3
8,3
13,4
12,2
5,0

jasno, smog
polojasno
mlha, smog
mlha, zamračeno, smog
jasno
zamračeno, smog
polojasno
mlha, polojasno
mlha, polojasno
jasno
polojasno
polojasno, déšť
zamračeno

Průměrná teplota v měsíci listopadu byla v 7.00 hod. 3,4 °C, ve 14.00
hod. 10,0 °C.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

1,7
-0,1
-0,5
-2,0
-1,7
-7,6
-4,7
-17,0
-15,1
-1,2
-3,1
-3,0
-15,7
-9,4
4,1
3,5
3,2
3,1
2,4
-3,0
-5,8
-5,4
-2,6
2,7

3,4
2,4
0,1
2,9
3,2
2,7
-3,6
-6,5
-6,4
1,4
-4,0
-2,8
-3,2
-0,8
5,7
6,0
6,4
5,3
2,5
-2,8
-4,8
-4,3
1,2
5,2

zamračeno, smog
zamračeno, sníh
zamračeno
zamračeno, sníh
polojasno
polojasno, sníh
jasno
polojasno
jasno, sníh
zamračeno, sníh
polojasno, sníh
zamračeno, sníh s deštěm
polojasno
polojasno
mlha, zamračeno, déšť
zamračeno
zamračeno, déšť
zamračeno
zamračeno, déšť
jasno
zamračeno
zamračeno
zamračeno, sníh s deštěm
zamračeno
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25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

1,4
3,3
5,1
4,6
-7,4
-0,1
0,6

4,8
8,7
7,4
1,2
1,6
5,7
6,6

polojasno
polojasno
zamračeno, déšť
polojasno
jasno
jasno
jasno

Průměrná teplota v měsíci prosinci byla v 7.00 hod. -2,3 °C, ve 14.00
hod. 1,5 °C.
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XX. Chronologicky seřazené události
Leden
– Novoroční projev prezidenta republiky (1. 1. )
– Kalendář pro všechny občany obce (1. 1. )
– Družební návštěva v Nižné (5. a 6. 1. )
– ZŠ – Den otevřených dveří (5. 1. )
– Obecní ples (13. 1. )
– Zimní olympijské hry mládeže (13.–22. 1. )
– PZŠ – Balik Przedszkoła, Karneval MŠ a PMŠ (15. 1. )
– Zemřel Jiří Raška, skokan na lyžích, olympijský vítěz (20. 1. )
– PZKO – Ples (21. 1. )
– Zemřel Rudolf Moldrzyk (pohřeb 22. 1. )
– PZŠ – Zápis do 1. třídy (26. 1. )
– ZŠ – Ples (27. 1. )
Únor
– ZŠ – Zápis do 1. třídy (1. 2. –2. 2. )
– KHD – Havířský bál (2. 2. )
– Senát schválil přímou volbu prezidenta republiky (8. 2. )
– Slavnostní otevření Dělnického domu po rekonstrukci (14. 2. )
– ZŠ – Comenius (15. 3. )
– Ing. Marek Chlup složil slib do rukou starosty obce (16. 2. )
– PZŠ – Bal Macierzy Szkoly (17. 2. )
– Pražský arcibiskup Dominik Duka jmenován kardinálem (18. 2. )
– SDH – Ples (25. 2. )
– ZŠ – Karneval MŠ (28. 2. )
Březen
– FbK – Turnaj ve Švýcarsku (1.–5. 3. )
– PZŠ – Balik Dziecięcy (2. 3. )
– MDŽ – Obecní oslava (3. 3. )
– Prezidentské volby v Rusku (4. 3. )
– KHD – Výroční členská schůze (8. 3. )
– Ondřej Broda, plavec, vyhlášen nejlepším sportovcem MSK (10. 3. )
– PZKO – MDK (11. 3. )
– Nová vláda na Slovensku (11. 3. )
– ZŠ – Akce Comenius (15. 3. )
– Obecní knihova – Pasování na čtenáře (15. 3. )
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–
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–

Zemřel Bronisław Poloczek, herec, hornosušský rodák (16. 3. )
Zemřel Oskar Bębenek, aktivní člen fotbalového oddílu (16. 3. )
Zemřel Zbyhněv Lukesz (18. 3. )
Muzikantský rej (30. 3. )
PZKO – Świniobicie (31. 3. )

Duben
– ZŠ – Školní akademie (12. 4. )
– První vítání občánků (14. 4. )
– Setkání starostů (19. 4. )
– Demonstrace proti vládě (21. 4. )
– Zemřel Jindřich Bilan (24. 4. )
– Vláda požádala o vyslovení důvěry – přestála hlasování (27. 4. )
Květen
– Kladení věnců (3. 5. )
– Hornosušská pouť (6. 5. )
– Prezidentské volby ve Francii (6. 5. )
– Královská švédská akademie inženýrských věd (IVA) v Praze (8. 5. )
– Den se Suszany (8. 5. )
– KHD – Svátek matek (10. 5. )
– PZŠ – Setkání absolventů (12. 5. )
– Zatčen poslanec MUDr. David Rath (14. 5. )
– Obecní knihovna – Pasování na čtenáře (15. 5. )
– Státní návštěva prezidenta Islandské republiky (17.–19. 5. )
– Prezident vedl českou delegaci na summitu NATO v Chicagu (19.–23. 5. )
– První zahraniční cesta Roberta Fica vedla do Prahy (20. 5. )
– Divadelní představení (27. 5. )
– Humanitární sbírka (28.–30. 5. )
Červen
– ZŠ – Radovánky (2. 6. )
– KHD – Smažení vaječiny (7. 6. )
– Tenisový turnaj (9.–10. 6. )
– PZŠ – Festyn szkolny (16. 6. )
– Cyklistický závod v PZF (17. 6. )
– Sportovní hala mimo provoz (18. 6. –8. 7. )
– Žákovský fotbalový turnaj (20. 6. )
– Vítání léta (23. 6. )
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ZŠ – Vyřazení „deváťáků“ (28. 6. )
Humanitární sbírky (28.–30. 5. )
Projekt „Horní Suchá-Tady chceme bydlet“ – 1. výročí (29. 6. )
ZŠ a PZŠ – Ukončení školního roku (29. 6. )

Červenec
– Všesokolský slet (1.–6. 7. )
– Rodinné centrum Budulínek – zahájení činnosti (od 8. 7. )
– KHD – Letní slavnost (12. 7. )
– Kouzelný den Harryho Pottera (13. 7. )
– Řezbářský plenér (16.–20. 7. )
– FbK – Týdenní kemp pro mládež (10.–16. 7. )
– Letní olympijské hry (27. 7. –12. 8. )
– SDH – Memoriál Rudolfa Moldrzyka (28. 7. )
– KKH – Zahradní slavnost (28. 7. )
Srpen
– 100 let tělovýchovy v Horní Suché (4. 8. )
– Těrlický okruh – Mezinárodní motocyklové závody (18.–19. 8. )
– SDH – Letní slavnost (18. 8. )
– SDH – Soutěž v požárním sportu (18. 8. )
Září
– ZŠ a PZŠ – Zahájení školního roku 2012/2013 (3. 9. )
– KHD – Den horníků a jubilantů (6. 9. )
– Rodinné centrum Budulínek – Den otevřených dveří (6. 9. )
– Vyhlášení prohibice na alkohol nad 20 % (14. 9. )
– Fedrování s folklórem (22. 9. )
– KHD – Vinobraní (27. 9. )
Říjen
– Cyklistické závody (4. 10. )
– Den jubilantů (9. 10. )
– III.1. 14. Kolaudace bytového domu na ulici Stonavské (10. 10. )
– Volby do zastupitelstev krajů (12.–13. 10. )
– PZKO – Wykopki (13. 10. )
– Lampionový průvod (19. 10. )
– KHD – Loučení s létem (25. 10. )
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Listopad
– Prezidentské volby v USA (2. 11. )
– PZKO – Turnaj ve stolním tenise (15. 11. )
Prosinec
– Ženský pěvecký sbor Šárka-Adventní koncerty (2.–21. 12. )
– KKH – Svěcení praporu (3. 12. )
– Důstojné centrum obce – otevření (4. 12. )
– KHD – Svatá Barbora (6. 12. )
– ZŠ – Adventní koncert (6. 12. )
– Výročí rozpadu ČSFR se přiblížilo, do Česka přijel slovenský prezident
Gašparovič (10. 12. )
– Ocenění pro naši obec (12. 12. )
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XXI. Informátor
Informátor č.1/2012 viz příloha č.4-12
Informátor č.2/2012 viz příloha č.5-12
Informátor č.3/2012 viz příloha č.6-12
Informátor č.4/2012 viz příloha č.8-12
Informátor č.5/2012 viz příloha č.17-12
Informátor č.6/2012 viz příloha č.18-12
Informátor č.7/2012 viz příloha č.19-12
Informátor č.8/2012 viz příloha č.21-12
Informátor č.9/2012 viz příloha č-22-12
Informátor č.10/2012 viz příloha č.29-12
Informátor č.11/2012 viz příloha č.31-12
Informátor č.12/2012 viz příloha č.32-12
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AN
a. s.
ASPV
BRKO
CD
cm
č.
ČD
česká MŠ
česká ZŠ
ČEZ
ČFbU
č.j.
ČMS
č.p.
ČR
ČSSD
ČZS
DD
DF
DPFO
DPH
DPPO
DPS
EAO
EFTA
E.ON
ERÚ
EU
ev.
Fa
FbK
FbK HS
fin.
GL
HS

XXII. Použité zkratky
autobusové nádraží
akciová společnost
asociace sportu pro všechny
biologicky rozložitelný komunální odpad
kompaktní disk
centimetr
číslo
České dráhy
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace
distributor elektrické energie
Česká florbalová unie
číslo jednací
Českomoravský svaz
číslo popisné
Česká republika
Česká strana sociálně demokratická
Český zahrádkářský svaz
Dělnický dům Horní Suchá
Důl František
daň z příjmu fyzických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmu právnických osob
dům s pečovatelskou službou
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Evropské sdružení volného obchodu
distributor elektrické energie
Energetický regulační úřad
Evropská unie
Evidenční, evidence
firma
florbalový klub
Florbalový klub Horní Suchá
Finanční
Głos Ludu
Horní Suchá
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KaSK
Kč
KD
KDU-ČSL
kg
KHD
KIC
KKCG
KKH
km
KO
KRR
KSČM
k.ú.
L-SEČ
MČR
MDŽ
ME
MHD
m.j.
MK
MS
MSK
MŠ
MTZ
MŽP
NASA
náb.
ND
NWR
ODS
OK
OKD
OP
OPP

kulturní a sportovní komise
koruna česká
kulturní dům
Křesťansko demokratická unie – Česká strana lidová
kilogram
klub hornických důchodců
krajské integrované centrum
nadnárodní finanční a investiční skupina
Kroužek krojovaných horníků
kilometr
komunální odpad
kontrolní a revizní rada
Komunistická strana Čech a Moravy
katastrální území
Letní středoevropský čas
Mistrovství České republiky
Mezinárodní den žen
Mistrovství Evropy
městská hromadná doprava
mimo jiné
místní komunikace
Mistrovství světa
Moravskoslezský kraj
mateřská škola – česká mateřská škola – oficiální název:
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace
materiálně technická základna
Ministerstvo životního prostředí
Úřad pro letectví a vesmír (USA)
náboženství
národní divadlo
New World Resources – přední středoevropský producent
černého uhlí a koksu – NWR těží prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD koksovatelné a energetické uhlí
Občanská demokratická strana
obecní knihovna
Ostravsko-karvinské doly
okresní přebor
obecně prospěšné práce
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o.p.s.
OPŽP
OS
o.s.
OSH
OSVČ
OÚ
org.
o.z.
OZV
p.
parc.
PaZS
PC
PČR
pol.
polská škola
PPF
PRE
PS
PZF
PZKO
PZŠ
rejstř.
RO
roz.
samost.
SEČ
SH
sk.
SMO ČR
SNK
s.p.
spol. s r. o.
SRPŠ

obecně prospěšná společnost
Operační program životního prostředí
oblastní sdružení
obchodní společnost
Okresní sdružení hasičů
osoba samostatně výdělečně činná
obecní úřad
organizace
oborový závod
obecně závazná vyhláška
paní, pan
Parcela
protialkoholní a záchytná stanice
osobní počítač
Parlament České republiky
politika, politiku, politická
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
přední mezinárodní finanční a investičních skupina
Pražská energetika a. s.
Poslanecká sněmovna
Průmyslová zóna František
Polský kulturně-osvětový svaz – Polski Związek Kulturalno Oświatowy
Základní škola s polským jazykem vyučovacím – oficiální název: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace
rejstřík, rejstříkový
Rada Obce Horní Suchá
rozená
samostatný, samostatně
Středoevropský čas
Slezská humanita o.s.
s kostí
Svaz měst a obcí České republiky
Sdružení nezávislých kandidátů
státní podnik
společnost s ručením omezeným
sdružení rodičů a přátel školy
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t
TJ
TJ DF
TOP 09
ul.
ÚOHS
vč.
VH
VHP
vn
VO KSČM
VPP
VV
zab.
zam.
zł.
ZO
ZOO
ZŠ
ZUŠ
ŽP

tuna
tělovýchovná jednota
Tělovýchovná jednota Dolu František
nová politická strana v PS PČR
Ulice
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
včetně
valná hromada
výherní hrací přístroje
vysoké napětí
vesnická organizace Komunistické strany Československa
veřejně prospěšné práce
výkonný výbor
zabezpečení
zaměstnání, zaměstnanec
zlotý-polská měna
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
zoologická zahrada
základní škola – česká základní škola – oficiální název:
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace
základní umělecká škola
životní prostředí
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1-12
2-12
3-12
4-12
5-12
6-12
7-12
8-12
9-12
10-12
11-12
12-1213-12
14-12
15-12
16-12
17-12
18-12
19-12
20-12
21-12
22-12
23-12
24-12
25-12
26-12
27-12
28-12
29-12
30-12
31-12

XXIII. Seznam příloh
Článek „Dobre partnerstwo z zaolzianami“ – časopis W Bielsku-Bialej č.2/2012
Článek „Pustí se do kanalizace“ – Havířovsko 10. 1. 2012
Článek „Sportovec roku 2011 v našem kraji závodí v barvách společnosti OKD“ – Horník 15. 3. 2012
Informátor č.1/2012
Informátor č.2/2012
Informátor č.3/2012
Článek „Przyjdż na Dzień z Suszanami“ – Głos Ludu 28. 4. 2012
Informátor č.4/2012
Článek „Wczoraj zmarł Bronisłav Poloczek“ – Głos Ludu 17. 3. 2012
Článek „Budou pokračovat v úspěšné tradici“ – Zdař bůh 22. 3. 2012
Článek „Oslavy Svátku matek na jedničku“ – Zdař bůh 17. 5. 2012
Článek „Za Ing. Jindřichem Bilanem“ – Zdař bůh 3. 5. 2012
Článek „Absolwenci zostali po lekcjach“ – Głos Ludu 15. 5. 2012
Článek „Górnosuskie klasy balowały z klasą“ – Głos Ludu 19. 5. 2012
(3 části)
Článek „Hornosušská pouť přilákala stovky lidí“ – Havířovsko
9. 5. 2012
Propozice závodu cyklistického závodu O pohár starosty 2012
Informátor č.5/2012
Informátor č.6/2012
Informátor č.7/2012
Článek „Nadace OKD pomáhá dětem z Horní Suché“ – Horník
9. 8. 2012
Informátor č.8/2012
Informátor č.9/2012
Článek „Wyfedrowali“ – Głos Ludu 25. 9. 2012
Článek „Śląsk będzie fedrować“ – GL 13. 9. 2012
Článek „Den horníků slavili i důchodci“ – Horník 20. 9. 2012
Článek „Hasiči si při závodě sáhli na dno sil“ – Havířovsko 31. 7. 2012
Článek „Festyn w duchu EURO“ – GL 21. 6. 2012
Článek „Hornosušská průmyslová zóna se opět rozroste“ – Deník
17. 4. 2012
Informátor č.10/2012
Článek „Stříbro a titul Sportovec roku pro Ondřeje Brodu s logem
OKD“ – Horník 1.11
Informátor č.11/2012
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32-12
33-12

Informátor č.12/2012
Článek „Fedrowanie z folklorem budziło zachwyt i uznanie“ – Górnik 7. 9. 2012
34-12 Článek „Hornosušský svátek folkloru byl opět více než úžasný“ – Horník 27. 9. 2012
35-12 Článek „Jak se fedruje s folklorem“ – Deník 18. 9. 2012
36-12 Článek „Krojovaní horníci jsou plní aktivity“ – Havířovsko
11. 12. 2012
37-12 Článek „Město Havířov ocenilo své osobnosti“ – Radniční listy prosinec 2012
38-12 Článek „Okolí hornosušské radnice v novém“ – Havířovsko 4. 12. 2012
39-12 Článek „Przyjechali z Czech, Morawy i Śląska“ – Głos Ludu 23. 9. 2012
40-12- Článek „Pomocná ruka míří do Horní Suché“ – Právo 27. 4. 2012
41-12 Článek „Śląsk to jeden wielki region“ – Głos Ludu 7. 9. 2012
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Článek „Sportovec roku 2011 v našem kraji závodí v barvách společnosti
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Článek „Budou pokračovat v úspěšné tradici“ – Zdař bůh 22. 3. 2012
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Příloha č. 11-12

Článek „Oslavy Svátku matek na jedničku“ – Zdař bůh 17. 5. 2012
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Článek „Za Ing. Jindřichem Bilanem“ – Zdař bůh 3. 5. 2012
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Článek „Górnosuskie klasy balowały z klasą“ – Głos Ludu 19. 5. 2012
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Článek „Hornosušská pouť přilákala stovky lidí“ – Havířovsko 9. 5. 2012
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Propozice závodu cyklistického závodu O pohár starosty 2012

289

290

291

Informátor č. 5/2012

Příloha č. 17-12

292
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Příloha č. 20-12

Článek „Nadace OKD pomáhá dětem z Horní Suché“-Horník 9. 8. 2012
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Článek „Wyfedrowali“ – Głos Ludu 25. 9. 2012
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Článek „Śląsk będzie fedrować“ – GL 13. 9. 2012
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Příloha č. 25-12

Článek „Den horníků slavili i důchodci“ – Horník 20. 9. 2012
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Příloha č. 26-12

Článek „Hasiči si při závodě sáhli na dno sil“ – Havířovsko 31. 7. 2012

301

Příloha č. 27-12

Článek „Festyn w duchu EURO“ – GL 21. 6. 2012
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Článek „Hornosušská průmyslová zóna se opět rozroste“ – Deník 17. 4. 2012
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Informátor č. 10/2012
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Příloha 30-12

Článek „Stříbro a titul Sportovec roku pro Ondřeje Brodu s logem OKD“ – Horník 1.11
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Informátor č. 11/2012

Příloha č. 31-12
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Informátor č. 12/2012

Příloha č. 32-12
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Příloha 33-12

Článek „Fedrowanie z folklorem budziło zachwyt i uznanie“ – Górnik 7. 9. 2012

308

Příloha č. 34-12

Článek „Hornosušský svátek folkloru byl opět více než úžasný“ – Horník
27. 9. 2012

309

Příloha č. 35-12

Článek „Jak se fedruje s folklorem“ – Deník 18. 9. 2012

310

Příloha č. 36-12

Článek „Krojovaní horníci jsou plní aktivity“ – Havířovsko 11. 12. 2012

311

Příloha č. 37-12

Článek „Město Havířov ocenilo své osobnosti“ – Radniční listy prosinec 2012

312

Příloha č. 38-12

Článek „Okolí hornosušské radnice v novém“ – Havířovsko 4. 12. 2012

313

Příloha č. 39-12

Článek „Przyjechali z Czech, Morawy i Śląska“ – Głos Ludu 23. 9. 2012

Górnosuskie „Fedrowani z folklorym” jest obecnie największym przeglądem zespołów folklorystycznych w „dolańskiej” części Zaolzia. Podczas tegorocznej edycji, która odbyła się wczoraj wieczorem, wystąpiły zespoły z Pragi,
Brna, Ostrawy oraz – oczywiście – „Suszanie” i „Chórek” MK PZKO w Suchej
Górnej. Szczególnie oczekiwanym gościem był natomiast Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Przedstawił polskie tańce narodowe, zaprosił
publiczność w muzyczną „Podróż po Polsce”, nie pominął swoich najbardziej
znanych śląskich utworów.
Inauguracja przeglądu miała, jak co roku, górniczą oprawę. Z górniczymi
sztandarami wmaszerowała do sali Domu Robotniczego miejscowa orkiestra
„Hasičanka”. Tym razem jej członkowie wymienili mundury strażackie za górnicze. Każdy z biorących udział w „Fedrowaniu” zespołów wydelegował jedną
parę taneczną, która musiał przejść przez specjalne „przeszkolenie górnicze”.
Dowcipnie i z polotem prowadzili wieczór Agata Rzyman i Wojciech Kadłubiec.
Główni organizatorzy imprezy, Marian Weiser i Ján Mračna, otrzymali
w trakcie wieczoru wysokie odznaczenia PZKO: Mračna srebrną, Weiser złotą
odznakę.
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Příloha č.40-12

Článek „Pomocná ruka míří do Horní Suché“ – Právo 27. 4. 2012
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Příloha č.41-12

Článek „Śląsk to jeden wielki region“ – Głos Ludu 7. 9. 2012
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