Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 11.4.2016
Přítomni dle presenční listiny
Program :
1.
2.
3.

právní pomoc při sestavování nové Střednědobé dohody
projednání připomínek a doplnění návrhu OKD,a.s. k návrhu Střednědobé dohody na období 2016-2023
mezi OKD,a.s. a obcí Dětmarovice
různé

Ad 1) Starosta obce informoval výbor o zajištění právní služby pro pomoc s vytvářením Střednědobé
dohody na období 2016-2023. Jedná se o advokátní kancelář Frank Bold se sídlem v Ostravě, konkrétně
máme spolupráci navázanou s Mgr. Hanou Sotoniakovou, která již v minulosti spolupracovala s
občanským sdružením v Karviné právě na problematice hornické činnosti. Při osobním jednání byl
dohodnutý postup spolupráce, rozsah hodin, včetně návrhu smlouvy o právních službách. Tuto smlouvu
projednala a schválila rada obce 4.4.2016 a schválila i celkový finanční objem na tyto služby pro rok
2016, a to ve výši 100 000,- Kč.
Jako první úkol pro uvedenou kancelář bylo vytvoření právního stanoviska - memoranda k návrhu
střednědobé dohody, kterou zaslalo OKD,a.s. Toto memorandum bylo rozesláno všem členům výboru k
prostudování.
Ad2) Předsedkyně výboru uvedla, že byly předem rozeslány i připomínky vytvořené členy Spolku za
práva občanů obce Dětmarovice, kteří jsou členy výboru.
Výbor projednal všechny jednotlivé připomínky, a schválil je dle předložených návrhů. Bylo
dohodnuto, že připomínky z obou materiálů budou zapracovány do textu návrhu Dohody a tento bude
rozeslán elektronicky všem členům výboru k připomínkování (viz. příloha zápisu). Právní kanceláří
bylo doporučeno stanovení sankcí pro neplnění podmínek dohody. Členové navrhnou své představy o
těchto sankcích.Poté bude text zaslán na OKD, a.s. a následně bude svolána společná schůzka se
zástupci OKD a výborem. Výstupem z tohoto jednání by měl být návrh Dohody akceptovatelný oběma
stranami.Ten pak bude odeslán ke kontrole právníkům a v konečné verzi pak musí být schválen
zastupitelstvem obce, jako vrcholným orgánem obce .
Ad3) Pan Szwarc vznesl žádost o podání podnětu na OKD,a.s. o změně podmínek ochrany výhradních
ložisek černého uhlí podle horního zákona č. 44/1988 sb., v platném znění, v souvislosti se změnami
plánované těžby v 11 kře.
Tento požadavek bude postoupen k projednání Zastupitelstvu obce Dětmarovice v červnu 2016,
protože se jedná o požadavek, který vznese oficiálně Obec Dětmarovice na OKD, a.s.

Dále pan Szwarc opakovaně požaduje zaslání odborného báňského posudku na 11.
kru, sloj 22,24,26 v návaznosti na platnou střednědobou dohodu.
Starosta obce přislíbil, že požádá písemně dopisem provozního ředitele ing. Hadravu o
jeho zaslání.

Příloha: Upravený návrh střednědobé dohody
Zapsala:
Čempelová Taťána
13.4.2016

