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Vážený pan
Karel Woznica
předseda OV Karpentná
Karpentná 81
739 61 Třinec

Odpověď na zápis
Vážený pane předsedo,
požadavky uvedené v zápise č. 7/2015 ze schůze osadního výboru konaného dne
12.10.2015 byly předány k řešení příslušným odborům Městského úřadu Třinec. Stanoviska
a způsoby řešení jsou následující.
Bod 1) Dopravní situace na silnici III 01142
Dne 26.10.2015 odbor dopravy telefonicky znovu požádal vedoucího technického úseku
střediska FrýdekMístek o zajištění obnovy vodorovného značení.
Správa silnic MSK provedla ve 44. týdnu obnovu značení vodících čar. Středová čára
nebude realizována vůbec, a to z důvodu šířkového uspořádání krajské vozovky.
Toto řešení bylo rovněž projednáno s příslušným orgánem Policie ČR.
Bod 2) Uzavření smlouvy o výpůjčce a svolání jednání
V souladu se závěry ze společného jednání Osadního výboru Karpentná a zástupců dalších
organizací na Karpentné ze dne 21.05.2015 (viz zápis ze schůze OV Karpentná ze dne
22.05.2015) byl odborem správy majetku města připraven návrh Smlouvy o výpůjčce, jejímž
předmětem je výpůjčka celého areálu na Karpentné, tj. nového víceúčelového objektu a
přilehlého parku včetně staveb, které se v něm nachází, a vypůjčitelem je Sbor dobrovolných
hasičů Karpentná. Návrh smlouvy byl zaslán zástupci SDH Karpentná dne 09.09.2015
(nikoliv tedy začátkem října, jak je uvedeno v zápise).
SDH Karpentná zaslalo městu svoje připomínky, které byly se zástupcem SDH Karpentná
projednány na odboru SMM za účasti místostarosty pana Mgr. Kalety. Strany si na jednání
dohodly znění smlouvy, připomínky SDH byly z části do textu zapracovány, některé
připomínky SDH dle dohody stran do smlouvy zapracovány nebyly. Dále se strany dohodly,
že SDH dodatečně předloží ještě připomínky k příloze smlouvy, jež se týká stanovení
rozsahu oprav a údržby prováděné na předmětu výpůjčky vypůjčitelem tak, aby i znění této
přílohy mohlo být následně stranami projednáno a příp. upraveno za účelem dosažení
konsensu.
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Po urgenci ze strany půjčitele byl vypůjčitelem předložen zápis z členské schůze SDH
Karpentná ze dne 19.10.2015, který obsahuje „podmínky, za kterých je možno uzavřít
smlouvu“, nikoliv tedy připomínky k příloze o opravách a údržbě, jak bylo dohodnuto.
Vzhledem k výše uvedenému lze tedy souhlasit s konstatováním uvedeným v zápise ze
schůze OV Karpentná ze dne 12.10.2015, že „uzavření smlouvy je dosud v jednání mezi
městem a hasiči“. Veškeré záležitosti spojené s výpůjčkou areálu Karpentná uvedené
v zápise v jednotlivých odrážkách bodu 2 jakož i další otázky, které budou pro účastníky
smlouvy podstatné, jsou tedy předmětem dalšího projednávání až do dosažní shody mezi
účastníky a po schválení smlouvy v orgánech města, uzavření samotné smlouvy.
Odbor SMM není kompetentní se vyjádřit k požadavku OV na „svolání jednání organizačních
složek v Karpentné a města k dořešení správy parku (smlouva a vybavení objektu)“.
Bod 3) Žádost o projednání požadavku p. Zmeltové
Vzhledem ke skutečnosti, že majitelem pozemku parc. č. 273/4, v k.ú. Karpentná, obec
Třinec je dle výpisu z katastru nemovitostí paní Zmeltová Anna, není město Třinec
oprávněno k odstraňování staveb na tomto pozemku.
Řízení o pozemcích, které nejsou v majetku města Třince, nenáleží k projednání odborem
školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Třinec.
Bod 4) Informování odboru SMM i OV o rozpracovanosti podkladů – dětské prvky
Odbor ŠKaTv po projednání požadavku na výstavbu dětských prvků v parku v Karpentné
s místostarostou Mgr. Kaletou, zadá zpracování potřebné dokumentace.
S pozdravem

Radim Kozlovský
místostarosta města
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