1. Od 15. 4. 2015 (data podání petice) proběhla řada jednání se zřizovatelem MSK, městem
Orlová, vedením ZUŠ, ze kterých vyplynulo, že zřizovatel + vedení ZUŠ trvá na svém
záměru, tj. přemístit výuku do objektu Obchodní akademie v Orlové, ve které měly být
provedeny stavební úpravy v objemu 33,8 mil. Kč (ceny roku 2015) bez vybavení objektu a
projekčních prací – viz dopis MSK 35462/2016 ze dne 7. 3. 2016. V záměru na přestavbu
obchodní akademie se počítalo mj. s nižším počtem žáků, koncertním sálem
neodpovídajícím tomu současnému, bez řešení parkoviště rodičů žáků. Plánovaná místa pro
parkování by stačila pouze pro učitelský sbor.
2. Posun v jednáních přineslo zastupitelstvo MSK dne 23. 6. 2016, které konstatovalo, že k
rozhodnutí o dalším postupu kraj přistoupí až po osobním projednání s dotčenými partnery,
především s městem Orlová.
3. V roce 2016 a 2017 nebyly v rozpočtu MSK pro příspěvkové organizace v odvětví školství –
ZUŠ J. R. Míši vyčleněny žádné finanční prostředky pro revitalizaci současného objektu
ZUŠ. Petiční výbor připomínkoval návrhy rozpočtů pro roky 2016 a 2017 a žádal o
začlenění celkem 13.249 tis. Kč. Obdržel zamítavé stanovisko s odůvodněním, že pokračují
analýzy možností využití prostorů ZUŠ J. R. Míši, gymnázia a obchodní akademie.
Následně pak petiční výbor obdržel odpověď se závěrem, že nebylo vydáno žádné
relevantní rozhodnutí.
4. V lednu 2018 byl zaslán dotaz k neutěšené situaci kolem orlovské ZUŠ premiérovi Andreji
Babišovi, který spolu s již současným hejtmanem před volbami přislíbili ZUŠ pomoc.
Premiér Babiš pouze stručně jak v první odpovědi tak i následně v odpovědích na dopis čj.:
12801/2018-KVP ze dne 20. dubna 2018 a následně také 21. července 2018, č.j.:
12801/2018-POU sdělil, že budou hledat řešení. V jednom z dopisů nás pozval na setkání do
Ostravy, kde nám měl být umožněn prostor k diskusi. Bohužel se tak nestalo, premiér Babiš
nás odkázal na hejtmana a hejtman nechal po ochrance vzkázat, že nemá čas a pak se
vytratil z dohledu.
5. Petiční výbor informoval o svých aktivitách Zastupitelstvo města Orlová. Zástupci petičního
výboru aktivně vystupovali na veřejných zasedáních. V prosinci 2017 na zasedání vystoupil
náměstek hejtmana kraje pro školství s odůvodněním návrhu na stěhování ZUŠ J. R. Míši do
objektu obchodní akademie. Závěrem projednávání se ve svém usnesení rozhodlo
zastupitelstvo města danou věcí zabývat – viz korespondence s MSK, z 12. 1. 2018 a 23. 3.
2018.
6. Dopisem MSK 50350/2018 ze dne 27. 3. 2018 MSK sděluje, že KÚ MSK nedisponuje
žádnými dokumenty (tj. žádnými projektovými dokumentacemi, rozpočty, ani jinou
technickou dokumentací k potřebným opravám a úpravám stávající budovy ZUŠ).
7. Následné Zastupitelstvo město Orlová usnesením č. 593/27 z 23. 4. 2018 rozhodlo o zjištění
podmínek převodu objektu ZUŠ J. R. Míši včetně zřizovatelské funkce do majetku města
Orlová.
8. Dopisem MSK 79378/2018 sděluje MSK, rada kraje, že dne 26. 6. 2018 projednala žádost
města Orlová o sdělení stanoviska k možnosti převodu budovy ZUŠ do majetku města
Orlová. Vyslovila souhlas s odkazem na rozhodnutí orgánů města Orlová.
9. V návaznosti na dopis dle bodu 7. sděluje MSK, náměstek hejtmana kraje, odbor investiční
a majetkový dopisem MSK 128173/2018 ze dne 11. 9. 2018 bližší postup ve věci převodu
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do majetku města, ve kterém mj. přiznává městu Orlová dotaci 12 mil. Kč, tj. částku, kterou
by byl kraj nucen vynaložit na demolici současné budovy ZUŠ. V dané věci je nezbytné
rozhodnutí zastupitelstva města Orlová.
10. Petiční výbor požádal politické kluby zastupitelstva města Orlová o účast na svých schůzích,
aby podal členům nového zastupitelstva veškeré dostupné informace o dosavadních
jednáních.

11. Výsledkem společných schůzek, kterých se mimo klub ANO 2011 zúčastnily všechny
ostatní politické kluby, je jednoznačný závěr - podpora zástupcům města ve vyjednávání o
převodu ZUŠ do majetku města Orlová včetně zřizovatelské funkce. Tyto postoje vyjádřit
hlasováním na dalším zasedání zastupitelstva.
Ze společných schůzek jsou pořízeny zápisy s podpisy zúčastněných.
11. V návrhu rozpočtu MSK pro příspěvkové organizace v odvětví školství, pro ZUŠ J. R. Míši
pro rok 2019 nebyla uvedena v žádné části položka 12 mil. Kč, která by měla být dotací k
případnému převedení budovy ZUŠ do majetku města Orlová. Petiční výbor na tuto
skutečnost upozornil MSK námitkou ze dne 11. 12. 2018. Dopis dosud bez odpovědi.
Závěr
Z dosavadních jednání s politickými kluby zastupitelstva vyplývá zájem o zachování současné
budovy ZUŠ J. R. Míši. Budovu lze využít i k dalším aktivitám, a to tak, aby byla plně využita v
rámci kulturního a společenského života občanů města Orlová.
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