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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Volební období r. 2014 – 2018 

Zápis 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Den konání: středa 16. prosince 2015, zahájeno v 1700 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost úřadu městského obvodu. 

Zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec řídil pan starosta Stanislav Pyš, který všechny 
přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo v souladu s ustanovením §93 odst. (1) zákona o 
obcích řádně oznámeno a svoláno. Následně požádal všechny přítomné, aby si vypnuli nebo ztišili 
své mobilní telefony, aby jednání nebylo zbytečně rušeno. Uvedl, že dle prezenční listiny se účastní 
zasedání zastupitelstva 14 jeho členů a je tedy schopno se usnášet. Zápis ze zasedání pořídila Jana 
Zmeškalová.  

Dále pan starosta uvedl, že o každém usnesení se bude hlasovat jednotlivě na konci rozpravy. Návrhy 
usnesení jsou součástí materiálů, byly zpracovány a předloženy radou, kromě čtyř žádostí o dotaci.  

Případné nové usnesení či protinávrhy je v souladu s jednacím řádem jako vždy nutno formulovat 
tak, aby byl jejich obsah vyjádřen jednoznačně a nepřipouštěl různost výkladu.  

Všechna usnesení dle schválených změn budou jako obvykle zapracována do souhrnného textu. 

Ověřovateli zápisu 5. zasedání byli Stanislava Udržalová a Ing. Radim Závacký. Pan starosta požádal 
oba ověřovatele, aby sdělili, zda zápis odpovídá průběhu zasedání. Oba shodně uvedli, že zápis 
přečetli, odpovídá zasedání a doporučují jej ke schválení. 

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Stanislavy Udržalové a 
Ing. Radima Závackého o ověření zápisu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného 
dne 30. 9. 2015. 

Hlasování č. 1: Pro návrh 14, proti návrhu 0, zdrželi se 0.  

Usnesení bylo přijato. 

OVĚŘOVATELI ZÁPISU 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA byli navrženi Tomáš Hlaváč a Ing. Jaroslav 
Ondruš. Navržení členové shodně souhlasili, jiné návrhy nebo připomínky podány nebyly a 
přistoupilo se k hlasování.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 6. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Tomáše Hlaváče a Ing. Jaroslava 
Ondruše. 

Hlasování č. 2: Pro návrh 14, proti návrhu 0, zdrželi se 0.  

Usnesení bylo přijato. 

K jednání byl stanoven program zasedání, který členové zastupitelstva obdrželi v pozvánce, a to: 

1. Kontrola plnění usnesení  

2. Zápis kontrolního výboru 

3. Zápis finančního výboru 

4. Informace o čerpání rozpočtu r. 2015 
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5. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 11/2015  

6. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 12/2015  

7. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 13/2015  

8. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 14/2015  

9. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 15/2015 (změna podkladů) 

10. Návrh poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám 

11. Návrh schválení rozpočtu na r. 2016 a výhledu na rr. 2017 – 2019  

12. Návrh doplnění usnesení č. 56/5 (k prodeji parkoviště) 

Různé a organizační záležitosti 

K původnímu návrhu programu bylo navrženo připojit také další bod: zápis č. 6 finančního výboru 
z dne 7. 12. 2015, který vzhledem k tomu, že byl dodán po roznosu, byl dán „na stůl“. Starosta 
navrhl, aby v bodu č. 3 projednali oba zápisy. 

Pan starosta uvedl, že všechny materiály byly rozneseny předem a dnes „na stůl“ obdrželi ještě zápis 
jednání finančního výboru ze dne 7. prosince a změněný návrh usnesení v materiálu č. 9, a dále 
obvyklou zprávu o činnosti orgánů městského obvodu a souhrnný návrh usnesení. Každý bod 
programu bude projednán samostatně. Návrhy usnesení jsou obsaženy v podkladových 
materiálech.  

Následně se pan starosta otázal, zda jsou k navrženému programu dotazy, doplnění, připomínky. 
Nikdo se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování o návrhu programu: 

Hlasování č. 3: Pro 13, proti 0, zdržel se 1.  

Program byl schválen. 

 

Pan starosta dále pokračoval v programu: Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu byla 
předložena v písemné podobě.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů městského 
obvodu. 

Připomínky, diskuze:  

Pan starosta zahájil k projednávanému bodu rozpravu. Přihlásila se paní Marie Tichá, aby se otázala, 
jak Pustkovec uspěl na jednání Sboru starostů za účelem rozdělení částky 100 miliónů. Pan starosta 
odpověděl, že uspěli a dostanou 1 mil. korun. Každý MOb dostane 1 mil. a zbylá částka se rozdělí 
dle rozlohy, počtu obyvatel, katastru apod.   

Paní Ing. Čeganová dodala, že ji zaujala účast na celodenní konferenci zasedání ČSSD, které je 
pravděpodobně velice důležité pro náš městský obvod. Je zde také uvedeno jednání u starosty MOb 
Poruba za účelem změny hranic katastru. Tato jednání byla tři a tak očekávala, že dostanou alespoň 
krátkou zprávu, jakým způsobem se tato záležitost vyvíjí a zda máme nějakou šanci uspět. Pan 
starosta odpověděl, že první jednání vedl s panem starostou Mihalíkem z důvodu obeznámení s naší 
žádostí. Pak se nechal nahlásit u místostarostky Bajgarové z toho samého důvodu, ale ani jeden 
z nich o ničem nevěděl. Poslední jednání bylo s porubskou komisí výstavby, kde byla slíbená písemná 
odpověď, která do dnešního dne nepřišla; na tom jednání byl i předseda komise Rudolf Škovran. 

Pan tajemník dodal jen technickou poznámku, že odpověď komise výstavby z porubského obvodu 
je v podstatě nedůležitá, důležité je stanovisko zastupitelstva.  
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Paní Ing. Čeganová se dále otázala, zda šel tedy nějaký oficiální dopis do Poruby nebo jakým 
způsobem začala tyto jednání. Pan starosta odpověděl, že odešla písemná žádost. Tyto iniciativy 
byly od něj navíc.  

Nikdo jiný se o slovo nepřihlásil a pan starosta dal tedy hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování č. 4: pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Pan starosta dále pokračoval v programu kontrolou usnesení: Nesleduje se plnění žádného 
usnesení, jak také konstatoval kontrolní výbor.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva městského obvodu. 

Připomínky, diskuze:  

Pan starosta se dotázal předsedy kontrolního výboru, zda chce něco doplnit. Pan Tichý odpověděl, 
že ne. 

Hlasování č. 5: pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Pan starosta pokračoval zápisem z jednání kontrolního výboru. Ten dne 2. 12. na svém 5. jednání 
provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a usnesení rady za uplynulé období a neshledal 
v nich závady. Podrobnosti byly v zápisu. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 5, 
konaného dne 2. 12. 2015. 

Pan starosta zahájil k projednávanému bodu rozpravu a předal slovo předsedovi kontrolního 
výboru.  

Pan Tichý stručně popsal obsah jednání výboru. 

Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 6: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Dalším bodem byl zápis č. 5 a 6 finančního výboru: Finanční výbor projednával návrh rozpočtu na 
r. 2016 a další náležitosti. Podrobnosti byly uvedeny v zápisech č. 5 a č. 6. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis finančního výboru č. 5, 
konaného dne 9. 11. 2015 a zápis finančního výboru č. 6, konaného dne 7. 12. 2015. 

Rozprava:  

Pan Ing. Závacký (předseda finančního výboru) doplnil, že se před zastupitelstvem sešli oficiálně 
dvakrát a výsledek jednání je uveden v zápisech. 

Pan Ing. Ondruš se dotázal pana starosty, co ho vede k tomu, že na materiálech disponuje jako 
předkladatel, spolu předkládající s p. Ing Závackým. Když se podívá na prezenční listinu, byl přizván 
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a zúčastnil se Ing. Kondula. Už na minulém zastupitelstvu poukazoval a ptal se, kdo je zodpovědný 
v radě za hospodaření a bylo mu řečeno, že pan místostarosta. Veškeré materiály o hospodaření 
předkládá pan starosta – proč? Pan starosta odpověděl, že je statutární zástupce. Pan Ing. Ondruš 
pokračoval, že mu to nebere a souhlasí, ale zúčastňuje se zastupitelstva města a také tam všechny 
materiály předkládá primátor, anebo příslušní radní, náměstci apod.? Když se podívá do usnesení 
rady, tak 99% ukládá rada starostovi, tak na co jsou ti další radní? Pan tajemník doplnil technickou 
poznámku, že po volbách nebyly žádným usnesením zastupitelstva rozděleny kompetence a to bude 
ten důvod. Pan Ing. Ondruš reagoval, že minule dostal odpověď, že tyto kompetence byly radě 
rozděleny. Pan tajemník řekl, že rada to nemůže rozdělit, to že si rada uvnitř rozdělí systémově 
kompetence lze, ale usnesením zastupitelstva nebyl pan místostarosta pověřen k výkonu nějakých 
činností. Pan Ing. Ondruš dodal, že náměstci se na městě schvalovali, ale nepřisuzovala se jim 
kompetence. Pan tajemník odpověděl, že je rozdělena usnesením zastupitelstva. Pokud to je 
usnesením rady města, tak je to dle jeho názoru nesprávně, protože to je kompetence, kterou by 
mělo vykonávat zastupitelstvo při volbě náměstků. Pan starosta dodal, že to se dělo i dnes na 
zastupitelstvu. 

Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdrželi se 3. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Informace o čerpání rozpočtu r. 2015 

Zastupitelstvu byl předložen přehled hospodaření městského obvodu za uplynulé období. 
Hospodařeno bylo v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění provedených úprav, což také 
konstatoval finanční výbor. 

Zůstatek na základním běžném účtu byl 999.239,70 Kč, na účtu v České národní bance bylo 148,66 
Kč, na výdajovém účtu 215.121,-- Kč a na příjmovém účtu bylo 1,183.470,10 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 
městského obvodu do 30. 11. 2015 dle předloženého materiálu. 

Rozprava: 

Paní Marie Tichá se otázala na čerpání položek, které nebyly rozpočtovány – ostatní osobní výdaje, 
u sportovního zařízení v obci, péče o vzhled obci a veřejnou zeleň. Také je v rozpočtovém opatření 
navrženo dalších 55 tis. Kč a v minulosti zde byly mzdy těch, co dohlížejí na výkony obecně 
prospěšných prací. Vždy to bylo okolo 40-50 tis., už je přečerpán a bude to již 176 tis. Zajímají ji tedy, 
co v tom vše je. Pan starosta odpověděl, že v těch 55 tis. je navýšení na dohodách o provedení 
práce, kdy to začalo nátěrem pomníku, dlážděním okolo bludného balvanu, branek apod. Je v tom i 
obsluha zavlažovacího zařízení. Navázala paní účetní Ondračková, která uvedla, že na magistrátu je 
personální p. Sýkorová, která když dostane nějaké mzdy, tak je zařadí, kam patří – samospráva, 
zeleň. Když to zařadí na zeleň, tak je to i ve sjetině od paní účetní, kam se to má zařadit. Jsou v tom 
zařazeny i dohody a ona je nutná dle té sjetiny to odúčtovat. Paní M. Tichá pokračovala, že pokud 
pan tajemník napíše zavlažování sportovního zařízení v obci, tak logicky paní mzdová účetní ví, že se 
nejedná o veřejnou zeleň, ale o sportovní zařízení a určitě rozpočtovou skladbu zná. V těch 120 tis. 
co je navýšeno oproti minulému roku, je: kropení hřiště, kamínky kolem bludného balvanu, natírání 

laviček, oprava branky – jaké? Pan starosta odpověděl, že to byla oprava brány za úřadem a dále 
v tom byla údržba pomníku. Nátěr zábradlí – je zrekonstruované, v dubnu, bylo to 14 dní práce. Paní 
M. Tichá: předpokládáte v prosinci ještě dalších 50 tis., když se to navyšuje? Paní účetní odpověděla, 
že je to ještě za říjen a listopad, kde byly další výdaje a musí se to tímto způsobem vyrovnat. Paní 
Tichá pokračovala, že v minulosti tyto služby dělali „trestanci“ a diví se, že je to letos takhle za 
úplatu. Pan tajemník odpověděl, že jsou to odborné činnosti - nemyslí natírání, které snad ani 
nejsou největší položkou a připomenul, že to čemu se zde říká „zeleň“, je samozřejmě širší pojem, 
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a to „místní hospodářství“. Paní Tichá dodala, že jsou zde kamínky, natírání, oprava branky, kropení 
hřiště. Pan Ing. Kondula odpověděl, že všech 12 faktur šlo postupně. Nemůžou tvrdit, že si to navýšili 
a rozhodli, protože do 6., 7. měsíce to šlo v normálním režimu. Vzhledem k průběhu léta, se dokázalo 
na kosení ušetřit nemalé peníze. Tyto peníze se použily na to, aby obec vypadala lépe. Pokud chcete 
vědět, co, kdo a za kolik, tak není problém vyjet sestavu. Paní Tichá se zeptala, jaký je stav 
odpracovaných hodin trestanců. Pan starosta odpověděl, že je to těžké odhadnout, někdy přijdou 
někdy ne. Pan tajemník dodal, že živých složek má asi 15, z toho chodí max. 2-3. Na probační službu 
má další požadavky, ale ten proces je dlouhodobý. Jsou to i lidé, kteří mají jistý sociální postoj, tak 
nelze očekávat dobré výkony. Pan Ing. Kondula pokračoval, že s tím má docela problém, protože 
v minulosti bylo odcizeno kolo (v obci), pneumatiky atd. Lidé mají strach, že tu budou chodit. Jelikož 
je správce vezme do určité části obce. Není to dobré. Občané jsou zvyklí tady mít otevřené garáže, 
věci a my jim máme dělat službu. Proto, když ušetřili peníze, tak to raději nechá dělat někoho, kdo 
to umí, než je.  

Ing. Ondruš se otázal, co se v sestavě skrývá pod názvem „rozpočet po změnách“, je to schválený 
upravený rozpočet? Paní účetní odpověděla, že schválený rozpočet je schválený rozpočet, který se 
schvaloval vloni na zastupitelstvu. Po změnách jsou úpravy – změna po rozpočtových opatřeních. 
Ing. Ondruš pokračoval, že to není ten rozpočet, který se upravoval v průběhu roku, ale ten, který 
dnes budou upravovat. O čem vypovídá tento sloupec, který říká, co se do dnešního dne upravilo? 
Paní Ondračková odpověděla, že ano. Pan Ing. Ondruš navázal, proč tam jsou tedy položky, co mají 
dnes na stole a mají je teprve schvalovat. (Dále uvedl příklady paragrafů a položek). Paní 
Ondračková reagovala, že to např. vyplývá z rozpočtového opatření č. 11, kde rada města rozhodla 
o tom, že 73 tis. obdrží z rozpočtu na sociální práce. Doklad z MMO obdrželi v 10 měsíci, rozhodnuto 
bylo v říjnu a ona to musí účetně zapracovat již v říjnu. Bylo to tedy nutné rozpočtovat v říjnu, 
schválili to na městě a to stejné musí udělat i oni. Pan Ing. Ondruš se znovu zeptal, jakou vypovídající 
hodnotu má ten druhý sloupec. Pan Ing. Kondula odpověděl, že to funguje tak, že když to přijde 
takhle účelově, paní účetní dostane příkazem, kde to má zaúčtovat a musí to být v tom měsíci, kdy 
to přišlo. Těch dopisů přišlo 2-3 a ty jim v tom dělají nepořádek. Paní Ondračková navázala: je to 
z rozpočtu města a musí se zaúčtovat v rozpočtu i v příjmech, nelze to zaúčtovat v prosinci. Jsou 
povinni to takhle dělat. Pan tajemník dodal, že problém spočívá v tom, že rozpočtové opatření, které 
dojde z MMO a je to určeno na něco, tak to musí být zaúčtováno v tom měsíci, kdy bylo rozhodnuto 
na městě. Když by zastupitelé trvali na tom, aby ke každému rozhodování bylo svoláno 
zastupitelstvo, tak by to šlo, ale bylo by těžké dodržovat jednací řád, protože by nebyly dodržovány 
lhůty. Proto mají před sebou návrh usnesení, kdy by měli dané návrhy rozpočtových opatření 
přijímat a ne schvalovat. K tomu bylo vydáno i několik metodických pokynů z magistrátu. Ing. 
Ondruš reagoval, že vůbec nezpochybňoval to, že se to musí účtovat, jen ho zajímá, jakou 
vypovídající hodnotu má druhý sloupec, ať to může porovnat. Bylo mu řečeno, že to je schválený 
rozpočet k dnešnímu dni, vč. provedených rozpočtových opatření z vyšších rozpočtů, nyní už je to 
schválený rozpočet po tom, co to schválí. Paní Ondračková odpověděla, že to je schválený rozpočet, 
který byl schválený na zastupitelstvu v prosinci, a uvedla příklad navýšení. Ing. Ondruš navázal, že 
stačí, aby bylo řečeno, že druhý sloupec je vč. dnes přijímaných rozpočtových opatření, o ničem 
jiném se nehádá. Ing. Kondula dodal, jak dlouho s touto sestavou pracují. Jemu taky nevyhovuje a 
pak vznikají takové debaty. Ing. Urban navázal, že ví, co v tom je a způsobuje to pravidelnou debatu. 
Má návrh, aby se nepoužívala formulace „rozhodlo přijmout“, protože toto opatření již bylo 
provedeno a zaúčtováno. Oni by měli jen dodatečně přijmout rozpočtové opatření, vzít na vědomí 
nestačí, musí se to schválit. Pan tajemník odpověděl, že to je bohužel mimo ustanovení zákona, kdy 
je dáno, že se buď přijímá anebo schvaluje. Schvaluje se dopředu a přijímá se pozadu, vzít na vědomí 
nedostačuje. Ing. Kondula pokračoval, kde na radu dojde dopis, kde je přímo napsáno, na jakých 
položkách se změny projevují, a je zde pouze technická otázka, zda jim stačí číst zasedání z rady, 
anebo to chtějí zvlášť. Na každé radě se doporučuje k přijetí, pokud to není v kompetenci rady. Paní 
M. Tichá se otázala na usnesení městské rady? Pan tajemník odpověděl, že to má stejný význam 
jako usnesení města. Občan Ing. Blažek reagoval, že o rozpočtu rozhoduje naše zastupitelstvo a ve 
vymezeném rozsahu rada. Proto tam má zmocnění, aby rozhodovala, tak proč se to dává 
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zastupitelstvu. Jakou má možnost o tomto rozhodnout, tak proč to řeší? Rada má pravomoc v rámci 
nějakých % rozhodnout sama, tak proč tak nedělá. Na druhou stranu rada rozhoduje o rozpočtových 
opatřeních, které nejsou tak jednoznačné a dělá rozhodnutí sama a ty by měla dát zastupitelstvu. 
Dělá se to přesně naopak. Zastupitelstvu se dávají opatření, s kterými nemohou nic dělat/diskutovat 
a naopak. Neexistuje, aby před přijetím usnesení bylo něco v rozpočtu, je to v rozporu se zákonem. 
Pan Ing. Kondula přečetl část dopisu, který přišel z MMO k předešlé diskuzi. Dal za pravdu, že ji 
nemusí čerpat, ale pak se o tyto peníze přijde. Ing. Blažek opravil, že neříkal vyčerpat, ale že se nemá 
účetně upravovat něco, dokud to není schváleno příslušným orgánem a tyto věci by měli schvalovat 
na radě. Paní Ondračková dodala, že v rámci statutárního města je nutné v jednom měsíci upravovat 
tento rozpočet, nelze to jinak. Pokud to město upraví v daném měsíci, jsou povinni to udělat také. 
Zkuste přijít s uzávěrkou, aniž byste to provedli, a pošlou vás zpět. Pan tajemník poznamenal, že 
záleží na nich, zda budou věřit paní účetní, která má povinnosti ze zákona, anebo budou věřit panu 
Blažkovi, který říká, že se nejprve musí přijmout rozpočtové opatření a teprve pak čerpat peníze. To 
co mají dnes na stole, by tak bylo v průběhu fiskálního roku nereálné. O ty peníze by pak přišli. Pan 
Ing. Ondruš dodal, jak by bylo jednoduché upravit usnesením zastupitelstva, že pověřuje radu, aby 
schvalovala rozpočtové opatření, které přijdou z města. Pan tajemník uvedl, že to tam je, že je zde 
kvóta a letos daných 10% nestačilo. V návrhu rozpočtu je delegace 20% kvóty na další rok. Pan 
Ing. Ondruš reagoval, že ne 20%, to zase nebude stačit. Pan tajemník připomenul, že na minulém 
zastupitelstvu se někdo zlobil, že nechávají na schvalování/přijímaní zastupitelstvu malé finanční 
objemy a velké si nechává rada pro sebe. Pokud rada stihne schválit rozpočtové opatření, které jde 
přes obě strany rozpočtu, tak to udělá v kompetenci delegovaných 10%. Jakmile to hrozí 
přečerpáním, tak to nemůže schvalovat. Může schvalovat jen přesuny na jedné (výdajové) straně 
rozpočtu. Paní M. Tichá přeskočila k dalšímu rozpočtovému opatření, kde v návrhu usnesení je také 
„přijímá“, které není z města a rozhodla ho rada. Když jde z příjmů do výdajů, tak do té doby než 
vzniklo usnesení 74/6, tak je již přečerpáno 10%? Pan tajemník odpověděl, že ano. Paní Tichá: tak 
proč se přijímá a ne rozhoduje? Pan tajemník odpověděl, že těch 72 tis. už jsou v čerpaných 
položkách, ale neví. Paní Tichá podotkla, že to musí rozhodnout, ne přijmout. Zde to není příkazem 
z města, tam by mělo být „rozhodne“, protože to rozhodují až dnes na zastupitelstvu.  

Paní Ing. Čeganová vznesla připomínku k zařazování zaměstnanců na jednotlivé oddíly a paragrafy. 
Není pravda, že to dělá personální odbor na magistrátu, ale rozhoduje o tom tajemník v momentě, 
kdy toho člověka přijímá anebo uzavírá smlouvu. Uvádí se ODPA a musí být na to finanční 
prostředky. Pokud se rozhodnete, že v příštím roce budeme potřebovat drobné údržbářské práce, 
použijeme naše občany na krátké pracovní poměry, tak se domluvte s panem tajemníkem a dejte 
to do návrhu rozpočtu a s paní účetní se domluvte na jednotlivých položkách. Dále se zeptala na 
platy zaměstnanců, kde je k 30. 11. 1,209 tis. a v rozpočtu je 1,5 mil. Zůstane nějakých 150 tis. 
rezervy, nebo to bude vyčerpáno do poslední koruny? Paní Ondračková odpověděla, že zde není 
zaúčtovaný listopad, takže tato položka ještě naroste a předpokládá, že se to celé úplně nevyčerpá, 
ale nedokáže to teď přesně odhadnout.            

Nikdo další už neměl připomínky a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdrželi se 3. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 11/2015: 

Rada městského obvodu požádala město o poskytnutí účelové dotace na dofinancování údržby 
zeleně (v této sezóně si spol. OZO Ostrava nechala od městských obvodů za skládkování biohmoty 
platit). Na základě uvedené žádosti RMO usnesením č. 2314/RM1014/34 schválila poskytnutí 
neinvestičního transferu městskému obvodu Pustkovec v celkové výši 150 tis. Kč na údržbu zeleně 
v lokalitě vědeckotechnologického parku. Dotace už je na našem účtu. Přijetí rozpočtového opatření 
bylo doporučeno radou. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 11/2015, 
kterým se v návaznosti na usnesení Rady města Ostrava č. 2314/RM1014/34 ze dne 6. 10. 2015: 

a. zvýší přijaté neinvest. transfery od obcí (příjmy) na §6330, pol. 4137 (ÚZ 93, org. 509) o 
150 tis. Kč, 

b. zvýší běžné výdaje na §3745, pol. 5169 (ÚZ 93 - Péče o vzhled obcí, údržba zeleně ve VTPO) 
o 150 tis. Kč. 

Rozprava: 

Pan starosta zahájil rozpravu a o slovo se přihlásila paní Ing. Čeganová: mají rozpočet po změnách, 
na té položce je 937 tis. a ještě přidáme 150 tis. a čerpání je na 495 tis.. Tzn., že tato položka není 
ani dočerpána. Proč rada neprovedla nějaké opatření nebo nepředložila zastupitelstvu návrh na 
změnu rozpočtu, když lze vidět, že se čerpalo jen na 50%. Paní účetní Sylva Ondračková odpověděla, 
že v prosinci byl schválen rozpočet na čerpání údržby zeleně obce. V letošním roce byla uzavřena 
smlouva s firmou na dva roky a náklady jsou podstatně nižší než v minulých letech. Další věc je, že 
letos nebyly takové nároky na údržbu (z důvodu sucha), takže nemohla přijít faktura za údržbu 
zeleně, takže jsou zde vidět skutečné náklady na údržbu obce – sekání, zametání atd. a 
pustkoveckého údolí. Navíc se rozloha na údržbu trochu zmenšila. V těch 937 tis. je už započítáno 
oněch 150 tis. od města, je to už i rozpočtováno, nejsou vidět bohužel všechny úpravy. Po několika 
úpravách se prostředky z této položky použily i na jiné výdaje.    

Nikdo další se již nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 9: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 12/2015:  

Usnesením Rady města Ostrava č. 2377/RM1418/35 ze dne 23. 10. 2015 byla do zdejšího rozpočtu 
zavedena dotace na výkon sociální práce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec přijímá rozpočtové opatření č. 12/2015, kterým se 
dle usnesení Rady města Ostrava č. 2377/RM1418/35 ze dne 23. 10. 2015: 

a. zvýší přijaté neinvest. transfery od obcí (příjmy) na pol. 4116 (ÚZ 13015) o 111 tis. Kč, 

b. zvýší běžné výdaje:  

i. na §4399, pol. 5011 (ÚZ 13015 – ost. zál. soc. věcí, platy) o 73 tis. Kč, 

ii. na §4399, pol. 5031 (ÚZ 13015 – ost. zál. soc. věcí, soc. pojištění) o 28 tis. Kč, 

iii. na §4399, pol. 5032 (ÚZ 13015 – ost. zál. soc. věcí, zdrav. pojištění) o 10 tis. Kč. 

Rozprava: 

Paní Marie Tichá se dotázala, že paní sociální pracuje na poloviční úvazek, když nedělá OSPOD, tak 
co vše má v náplni práce. Pan tajemník odpověděl, že v případě potřeby odpoví písemně. Mgr. 
Veronika Tichá zodpověděla část dotazu z pohledu pracovnice sociální práce, že práce sociální 
pracovnice není jen o sociální ochraně dětí, ale také o mnohých dalších činnostech. Sociální práce 
má širokou škálu poskytování péče občanům této obce – podpora občana, návštěva 
v domácnostech, registrování, umísťování a mnoho dalších. Paní Marie Tichá reagovala, že chápe, 
že z hlediska krajského úřadu je ten rozptyl široký, ale ji zajímá konkrétně Pustkovec. Pan starosta 
dodal, že dostane písemnou odpověď. 
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Nikdo další se o slovo nepřihlásil. 

Hlasování č. 10: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 13/2015: 

Na základě žádosti městského obvodu rada města usnesením č. 02504/RM/1418/37 dne 3. 11. 2015 
rozhodla poskytnout městskému obvodu Pustkovec účelovou investiční dotaci v požadované výši 
na financování projektové dokumentace k investiční akci „Nová hasičská zbrojnice“. 

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec přijímá rozpočtové opatření č. 13/2015, kterým se 
dle usnesení Rady města Ostrava č. 02504/RM1418/37 ze dne 3. 11. 2015: 

a. zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem (příjmy) na §6330, pol. 
4137, ÚZ 3500, org. 609, o 840 tis. Kč, 

b. zvýší kapitálové výdaje na akci 8758 – PD „Nová hasičská zbrojnice“ na §5512, pol. 6121, 
ÚZ 3500, o 840 tis. Kč. 

Rozprava: 

Pan Ing. Závacký poukázal na chybu v materiálech, dodaných z MMO. Paní M. Tichá se otázala, zda 
to je v rámci toho milionu, co mají dostat, jelikož to v jednání nevidí a kdy to budou schvalovat, zda 
letos nebo příští rok. Pan starosta odpověděl, že je o to zvlášť požádáno a slíbeno a má to být ještě 
letos. Paní Ing. Čeganová uvedla, že o tom má málo informací, aby mohla hlasovat. Dočetla se 
v usnesení rady, že rada na své 19. schůzi rozhodla o vyhlášení poptávky. Nejede se v režimu zakázek 
malého rozsahu na vyhotovení projektových dokumentací pro územní a stavební řízení, včetně 
výkonu inženýrské činnosti na investiční akci Projektová dokumentace hasičská zbrojnice 
Pustkovec? Zde dostávají účelovou investiční dotaci, na financování projektové dokumentace na 
investiční akci „Nová hasičská zbrojnice“. Zajímalo by ji, jestli dodržují zásadu, že se ta akce musí od 
začátku do konce jmenovat stejně, aby dodrželi zásadu, aby bylo jasné, že se jedná o totéž. Dále se 
dočetla, že bylo schváleno 150 tis. v dalších. Žádá slovní komentář – která studie byla vybrána, jaké 
firmy byly oslovené, zda je to v režimu zakázek malého rozsahu nebo zda to je jen poptávka a jaké 
je zadání. Vyjádření může být dodatečně do 30 dnů. Pan starosta odpověděl, že 21. 12. proběhne 
schůze rady, na kterou by měly oslovené firmy dodat své nabídky a následně se druhý den musí 
podepsat smlouva a poslat na magistrát. Předčasnou zálohovou platbu z magistrátu vybrat. Je to 
v souladu s vnitřním předpisem, vydaným 1. 4. 2014 pro veřejné zakázky. Pan tajemník dodal, že to 
není nutné pro takový peněžitý objem (režim veřejné zakázky malého rozsahu). Usnesení zdejšího 
zastupitelstva, kterým zakázky nad předpokládaných 100 tis. měly být administrovány 
prostřednictvím elektronických aukcí, ukončilo platnost s koncem volebního období. Ing. Čeganová 
se otázala, kdo je ve výběrové komisi pro otevírání obálek a hodnocení. Pan starosta odpověděl, že 
je zde rada a předseda komise výstavby (člen rady). Speciální komise není stanovena. Místostarosta 
Ing. Kondula uvedl, že stejné dotazy mají i oni, na které se dotazují. Neštěstím pro něj je to, že 
polovina Poruby, města, vědí, že se zde jedná o konkrétní částku (výše dotace). Z pohledu své práce 
mu to přijde zcestné, aby se vědělo, kolik je na toto dílo peněz. V pondělí nad tím budou sedět a do 
žádné „levárny“ nepůjdou. Co se dalo udělat, protiplnění 130 nebo 170 tis. schválili. Bohužel se 
budou muset obrátit na právní službu, jelikož dávat nějakému projektantovi takovou zálohovou 
platbu v takové výši, pokud by tam nebyla splatnost 180 dní, tak to nepodepíše. Ing. Čeganová se 
otázala, zda by ji mohli sdělit, kdo byl osloven. Pan tajemník odpověděl, že v zápise z 19. rady je 
konstatováno, kdo bude osloven. Paní Ing. Čeganová odpověděla, že do zápisu nahlédne po 
skončení zastupitelstva a přidala metodickou radu, aby zastupitelstvo odhlasovalo, že souhlasí, aby 
se cena za projekční práce uhradila formou zálohy. Bez usnesení by neměli jít do zálohových plateb 
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a jediné, co by mohli udělat je požádat radu města, ale ti to nejspíš neodsouhlasí. Je to jediné možné 
řešení, odsouhlasit možnost zálohové platby za projektovou dokumentaci, za splněných podmínek. 
To by měli vědět a mít to připravené již do zastupitelstva. Netroufne si takhle z placu rozhodovat, 
když nemá další informace. Ing. Kondula požádal paní Ondračkovou o další informace, která 
doplnila, že v pondělí bude rada, kde na základě podpisu smlouvy bude vydána zálohová faktura a 
následně po doručení smlouvy a faktury, nám město peníze v dané výši dá. U zálohy ještě není 
směrodatné, v jaké bude výši. Domluví to vedení s vybranou firmou. Pokud by na faktuře byla částka 
i ve výši 840 tis. tak by neměl nastat problém, aby nám byly peníze zaslány i do konce roku, ale je 
nutné si o ně požádat. S paní Dannhofferovou, která na MMO dělá investiční dotace, je to již 
předjednané. Ing. Kondula pokračoval, že budou jistě žádat bankovní garanci. Mělo by se teď myslet 
na to, že to bude dokumentace na hasičárnu, takže je hlavní, aby se to dotáhlo do konce. Ing. Ondruš 
dodal, proč na to mají myslet teď, že na to má myslet především rada. Pan Tichý navázal, že je to 
radostná zpráva pro všechny a myslí, že mají nastavený nějaký systém kontrol a řád, a když se ho 
budou držet, tak si myslí, že by neměl nastat problém. Pan starosta dodal, že podpis smlouvy bude 
zkontrolován právním odborem. Paní Ing. Čeganová předpokládá, že při oslovení min. tří zájemců 
bylo dodrženo ustanovení o veřejných zakázkách – zásada transparentnosti, rovného zacházení a 
zákaz diskriminace, aby se nestalo, že jeden z oslovených zájemců měl tu výhodu, že se podílel na 
studii. Tam by mohlo dojít k deformaci ceny, protože oproti ostatním uchazečům měli projekční 
náskok. Občan Ing. Blažek reagoval na diskuzi a dodal, že je to na rychlo, jak již mluvil pan Tichý. Pan 
místostarosta mluvil, že je to snad garantované, takže se nemusí bát, že daná firma zkrachuje. Občan 
Ing. Blažek se tázal, pokud firma neudělá to, co chceme, je to nějak ošetřené? Bude se platit 
zálohová faktura, zatím nevíme, zda se nám to bude líbit a firmě se to nepovede, tak je nějaká 
možnost dostat zpátky peníze nebo jak to je? Pan místostarosta odpověděl, že jediná záruka je 
bankovní garance. To chtějí do smlouvy dostat. Paní Ing. Čeganová se otázala, že součástí poptávky 
musely být požadavky na obsah smlouvy o dílo, tak doufá, že to tam již je uvedeno. Ing. Kondula 
odpověděl, že vzhledem k termínu a odpovědi, zda se to dá posunout atd., tak všechny detaily tam 
nejsou. Smlouvu bude podepisovat starosta a ta smlouva může jít i 8x na revizi. Pokud protistrana 
nebude souhlasit, je to jen o jednání. Jediné neštěstí je termín. Ing. Čeganová dodala, že pokud 
předkládají požadavky na návrh smlouvy, tak druhá strana musí do zakázky dát podepsaný návrh 
smlouvy, který si ten zadavatel dává. Podpisem firma stvrzuje, že si je toho vědoma a je ochotná tu 
smlouvu uzavřít, takovou jaká je předložena. Pokud to chtějí 7x konzultovat, tak vzhledem 
k termínům neví, jestli to stihnou. Pan Ing. Kondula odpověděl, že snaha je to stihnout, aby o tu 
dotaci nepřišli.        

Nikdo další se do diskuze nezapojil a pan starosta ukončil diskuzi a dal hlasovat. 

Hlasování č. 11: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 14/2015: 

Usnesením Rady města Ostrava č. 02544/RM1418/37 ze dne 3. 11. 2015 byla do rozpočtu 
městského obvodu zavedena účelová neinvestiční dotace ve výši 500 Kč na monitoring výsadeb 
zeleně; rozpočtovat ale lze pouze v řádu celých tisíců Kč. 

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec přijímá rozpočtové opatření č. 14/2015, kterým se 
dle usnesení Rady města Ostrava č. 02544/RM1014/34 ze dne 3. 11. 2015: 

a. zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem (příjmy) na §6330, pol. 4137, 
ÚZ 3637, org. 509, o 1 tis. Kč, 

b. zvýší běžné výdaje na §3745, pol. 5156 (ÚZ 3637) o 1 tis. Kč. 
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Rozprava: 

Paní Marii Tichou zajímalo, o jakou výsadbu se jedná a kdo zakoupil stromy, protože MOb je 
vysazuje a z jakého důvodu. Pan starosta vysvětlil, že byl požádán p. Ing. Malíkovou z MMO, aby 
zkontroloval výsadbu Projektu 01 - zvláštní zeleně, kterou provádí město Ostrava v našem katastru. 
Jednalo se o pás zeleně v našem katastru, od zastávky 17. listopadu po VIII. obvod. Jelikož byl 
stavební úřad uzavřen v tuto dobu, tak kontrolu provedl sám. Suché stromy označil. Celkem jich bylo 
sedm, podal zprávu na magistrát. Do dnešního dne jsou tyto suché nahrazeny novými, obvod to ani 
nesadil, ani neplatil. Na toto konto přišlo těch 500 korun, které se musely vykázat pochůzkou a tím 
značením. Paní Tichá se zeptala, o jaké stromy k výsadbě se jednalo a kdo je vybíral. Pan starosta 
odpověděl, že to vybíralo město, cizí firma, pouze to je v našem katastru. On to měl pouze za úkol 
zmonitorovat. Paní Ondračková, účetní, poukázala na malou chybku a žádá o provedení opravy, 
jelikož v době, kdy přišlo toto rozpočtové opatření, ještě nebylo zcela jasné, na jaké výdaje se použijí. 
Byla zde možnost i nákupu benzínu, pokud se k monitoringu využilo auto, tak se to dalo na §3745, 
pol. 5156. Na doporučení p. Malíkové, že bychom těchto 500 korun neobhájili, tak se domluvili, že 
tyto peníze budou použity na mzdu pana starosty, který tento monitoring prováděl. Tedy na §6112, 
pol. 5023. Omlouvá se, ale toto bylo v řešení ještě minulý týden.  

Nikdo další se nepřihlásil a pan starosta dal hlasovat o pozměněném návrhu. 

Upravený návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec přijímá rozpočtové opatření č. 14/2015, kterým se 
dle usnesení Rady města Ostrava č. 02544/RM1014/34 ze dne 3. 11. 2015: 

a. zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem (příjmy) na §6330, 
pol. 4137, ÚZ 3637, org. 509, o 1 tis. Kč, 

b. zvýší běžné výdaje na §6112, pol. 5023 (ÚZ 3637) o 1 tis. Kč. 

Hlasování č. 12: pro 12, proti 0, zdrželi se 2. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 15/2015: 

Paní účetní předkládá návrh rozpočtového opatření ke krytí výdajových položek rozpočtu – dnes 
jsme obdrželi nový materiál č. 9, obsahující drobné změny. 

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec přijímá rozpočtové opatření č. 15/2015, kterým se: 

1) Sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 – Péče o vzhled obcí, nákup služeb o 128 tis. Kč, 
2) zvýší běžné výdaje na: 

a. § 2341, pol. 5166 – Vodní díla, studie napájení rybníka o 19 tis. Kč, 
b. § 3412, pol. 5151 – sportovní zařízení, voda o 1 tis. Kč, 
c. § 3745, pol. 5021 – Péče o vzhled obcí, OOV o 55 tis. Kč, 
d. § 3745, pol. 5031 – Péče o vzhled obcí, sociální pojištění o 5 tis. Kč,  
e. § 3745, pol. 5032 – Péče o vzhled obcí, zdravotní pojištění o 3 tis. Kč, 
f. § 3745, pol. 5137 – Péče o vzhled obcí, nákup hospodář. kolečka o 2 tis. Kč, 
g. § 5512, pol. 5153 – Hasiči, plyn o 1 tis. Kč, 
h. § 5512, pol. 5162 – Hasiči, telefonní služby o 3 tis. Kč, 
i. § 5512, pol. 5167 – Hasiči, školení o 4 tis. Kč, 
j. § 5512, pol. 5492 – Hasiči, dary obyvatelstvu o 1 tis. Kč, 
k. § 6171, pol. 5139 – ČMS, nákup materiálu o 12 tis. Kč, 
l. § 6171, pol. 5154 – ČMS, elektrická energie o 2 tis. Kč, 

m. § 6171, pol. 5162 – ČMS, služby telekomunikací o 6 tis. Kč, 
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n. § 6171, pol. 5172 – ČMS, programové vybavení o 8 tis. Kč, 
o. § 6171, pol. 5362 – ČMS, platby daní a poplatků o 1 tis. Kč, 
p. § 6310, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů, bankovní poplatky o 1 tis. Kč, 
q. § 6320, pol. 5163 – Pojištění majetku o 12 tis. Kč. 

 

Připomínky, diskuze: 

Pan Ing. Ondruš předložil k navrženému usnesení protinávrh nahradit slovo „přijímá“ za „schvaluje“. 

Paní Marie Tichá se otázala, kdy byl návrh projednán na radě. Pan tajemník odpověděl, že na 
19. radě.  Paní Tichá oponovala, že to bylo jiné. Dále se otázala, co nově spadá do pojištění majetku? 
Paní Ondračková odpověděla, že letos z města bezúplatně dostali nové auto a hodnota auta byla 
vyšší, takže pojišťovací firma navýšila i pojištění auta. Paní Tichá se dále zeptala, že v původním 
návrhu bylo uvedeno zvýšení kapitálových výdajů, nová hasičárna o 130 tis. Kč, to bylo na radě, a 
dnes se tato položka neobjevuje. Paní Ondračková odpověděla, že toto rozpočtové opatření se 
změnilo, protože se vědělo, že se celá faktura hradit v r. 2015 nebude. Jedná se o DPH, takže je zde 
jen částka 840 tis. z města. Byli povinni celou částku pokrýt z různých zdrojů. Je to zapracováno do 
návrhu rozpočtu r. 2016. Vypustilo se to, bude to platit jen město.  

Paní Ing. Čeganová očekávala, že rada řekne k návrhu rozpočtového opatření něco k položkám a oni 
jako zastupitelé to mají jen odhlasovat a když to neudělají, tak si udělají rozpočtové opatření rady a 
je vymalováno. Zajímalo by ji rozpočtové opatření k napájení rybníka. Doslechla se jen, že pan 
starosta byl 2x v Pustkoveckém údolí. Pan starosta odpověděl: rybník je suchý vinou veder, neprší a 
nebyl kontaminovaný, tak oslovil HydroProjekt Ostrava, na vyrozumění Povodí Odry, protože potoky 
spadají pod ně. Do měsíce přišel na místní šetření představitel HydroProjektu a další měsíc se nic 
nedělo. Znovu je oslovil. Nic pro to neudělali. Oslovila se tedy další firma, AZ-GEO, ta si provedla své 
místní šetření. Do 9. 12. dala projektantka písemný nástřel a 14. 12. převzal tuto studii na napojení 
rybníka na pozemní vody. Je vyprojektovaný vrt a je zde podmínka, že rybník nesmí být chovný (kvůli 
nízké hladině). Studie je na to, aby polovina rybníka napršela, a druhá polovina bude z podzemních 
vod. Je to v rámci zákonů. Paní Ing. Čeganová reagovala, že bude opět problém, protože v minulosti 
soudruzi stáhli všechny potoky do kanalizací. Pan starosta pokračoval, že byl na Povodí Odry a 
situace je vážná. Pokud do června nenaprší, tak budou nuceni odstavit velké podniky, jako je Arcelor 
Mittal a Biocel Paskov a bude zákaz i čerpání podzemních vod. Paní Marie Tichá se zeptala, zda bude 
spolupráce s rybářským svazem ukončena. Pan starosta odpověděl, že se to uvidí, ale jsou s tím 
srozuměni. Paní M. Tichá se zeptala, proč korespondenčně o tom musel rozhodnout finanční výbor 
a ne rada. Pan starosta odpověděl, že si myslí, že je to i takhle možné. Paní M. Tichá reagovala, že si 
myslí, že by to měla být rada. Kdo se tak rozhodl, že to tak nebude. Pan Závacký se o tom musel 
nějak dozvědět. Pan Ing. Závacký odpověděl, že si vyhradili být o všem informováni. Pan tajemník 
odpověděl, že to proběhlo v rámci usnesení výboru, aby byl výbor informován o všech chystaných 
změnách. Paní účetní oslovila pana předsedu a ten zařídil další. Paní M. Tichá pokračovala, že tak se 
mohla sejít i rada – korespondenčně a na co je pak zde. Hospodaření s penězi je důležité. 
Samospráva je zde od toho, aby hospodařila. Zastupitelstvo má finanční výbor. Proč teď úkoluje 
radu, aby byl informován, když je to výbor zastupitelstva a dostává od nich úkoly. Rada má komise. 
Pan tajemník připomenul, že v souladu se zákonem návrhy k projednání zastupitelstvu předkládá 
rada, výbory a členové zastupitelstva. Pan starosta ukončil diskuzi.  

Pozměněný návrh usnesení (Ing. Ondruše):  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2015, kterým 
se: 

1) Sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 – Péče o vzhled obcí, nákup služeb o 128 tis. Kč, 
2) zvýší běžné výdaje na: 

a. § 2341, pol. 5166 – Vodní díla, studie napájení rybníka o 19 tis. Kč, 
b. § 3412, pol. 5151 – sportovní zařízení, voda o 1 tis. Kč, 
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c. § 3745, pol. 5021 – Péče o vzhled obcí, OOV o 55 tis. Kč, 
d. § 3745, pol. 5031 – Péče o vzhled obcí, sociální pojištění o 5 tis. Kč,  
e. § 3745, pol. 5032 – Péče o vzhled obcí, zdravotní pojištění o 3 tis. Kč, 
f. § 3745, pol. 5137 – Péče o vzhled obcí, nákup hospodář. kolečka o 2 tis. Kč, 
g. § 5512, pol. 5153 – Hasiči, plyn o 1 tis. Kč, 
h. § 5512, pol. 5162 – Hasiči, telefonní služby o 3 tis. Kč, 
i. § 5512, pol. 5167 – Hasiči, školení o 4 tis. Kč, 
j. § 5512, pol. 5492 – Hasiči, dary obyvatelstvu o 1 tis. Kč, 
k. § 6171, pol. 5139 – ČMS, nákup materiálu o 12 tis. Kč, 
l. § 6171, pol. 5154 – ČMS, elektrická energie o 2 tis. Kč, 

m. § 6171, pol. 5162 – ČMS, služby telekomunikací o 6 tis. Kč, 
n. § 6171, pol. 5172 – ČMS, programové vybavení o 8 tis. Kč, 
o. § 6171, pol. 5362 – ČMS, platby daní a poplatků o 1 tis. Kč, 
p. § 6310, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů, bankovní poplatky o 1 tis. Kč, 
q. § 6320, pol. 5163 – Pojištění majetku o 12 tis. Kč. 

Hlasování č. 13: pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám: 

Každoročně jsou členům zastupitelstva městského obvodu, členům výborů zastupitelstva městského 
obvodu, členům komisí zastupitelstva městského obvodu a členům zásahové jednotky SDH 
Pustkovec prostřednictvím zastupitelstva poskytovány peněžité dary (nicméně peněžité dary 
fyzickým osobám do souhrnné výše 20 tis. Kč jsou v kompetenci rady městského obvodu). Jednotliví 
předsedové a velitel JSDH byli o návrhy pro své členy požádáni a dle jejich návrhů byla sestavena 
tabulka. Na stůl jsme dnes dostali upravenou tabulku s doplněním o členy redakční rady a členy 
inventarizační komise. 

Rada městského obvodu dne 19. 12. 2015 doporučila s návrhem souhlasit. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1) Rozhodlo schválit poskytnutí peněžitých darů dle předloženého materiálu, 

2) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření darovacích smluv dle tohoto usnesení. 

Zm.: Stanislav Pyš 

Rozprava: 

Paní Ing. Ondruš reagoval, že je již několik volebních období v tomto nebo jiných volebních orgánech 
a s úžasem zjistil, že se navrhují dary i těm, kteří mají za funkci měsíční plat. Má na mysli všechny 
předsedy komisy, výborů a všechny radní. To nikdy nebylo. Jedná se o částku 13 tis. Kč. Pan starosta 
se zeptal, zda je to protinávrh. Pan Ing. Ondruš odpověděl, že jeho protinávrh je zrušit odměny 
předsedům a radním. Dále se přihlásila o slovo paní Ing. Čeganová, která požádala radu, aby ji 
přiblížila filozofii, na jakém základě se rozhodla, že se poskytnou peněžité dary. Pan starosta 
odpověděl, že je to tak, jako každý rok. Paní Ing. Čeganová reagovala, že má stejný problém jako 
pan Ing. Ondruš, protože se domnívá, že pokud má pan starosta pravidelnou měsíční odměnu za 
výkon funkce, tak mít ještě 2 tis. korun za účast na zastupitelstvu, ji přijde podivné. Zajímá ji, jak 
k tomu došli. Pan Ing. Ondruš si to pamatuje ještě z minulých volebních období. Tím, že 
zastupitelstvo neodsouhlasilo členům zastupitelstva pravidelné měsíční odměny, byla snaha je 
alespoň částečně odměnit. Pokud jste se rozhodli, jak jste dali tento návrh, tak jste dali dohromady 
tři různé věci. Pak se domluví tak, jak to umožňuje zákon - zastupitelé budou odebírat pravidelné 
měsíční odměny. Lidé, kteří nejsou členy zastupitelstva, ale jsou členy komisí, podle zásad 
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schválených zastupitelstvem. Toto je kompilace všeho dohromady. Osobně s tím má mentální 
problém, když pro starostu, který má pravidelnou odměnu a je zde proto, aby obec zastupoval - zde 
vidí 2 tis. Kč. Pan Ing. Kondula na to reagoval, že to je i vzhledem k tomu, jak letos zatím obec 
hospodaří. On sám je spokojený. Návrhy vyplynuly z toho, jak to bylo. K tomu, co říká Ing. Čeganová: 
Každý, kdo chodí do práce, dostává mzdu. Když dělá něco navíc, dostává prémie. V samosprávě to 
neplatí. Nevidí žádný důvod, proč by to nemohl dostat zastupitel, např. p. Udržalová - zajišťuje pět 
zájezdů ročně, je u čaje a navíc je velký sponzor. Všechny akce jsou finančně náročné, je to o 
hodinách atd. To stejné finanční výbor – schází se třeba i každý týden a i dnes tady sedí celý. Kdyby 
ti lidé nedělali nic navíc, tak s tím má také problém. Paní Marie Tichá by se zaměřila jen na 
zastupitele. K protinávrhu Ing. Čeganové a Ing. Ondruše - nechce míchat předsedy komisí a výborů, 
taky s tím není mentálně vyrovnaná. Chtěla by se na to kouknout z hlediska hierarchie zákona o 
obcích. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce, na jejich rozhodnutí záleží nejvíce. Někteří členové 
poradního orgánu rady nebo výborů mají vyšší odměny než zastupitelé. Když tady byl někdo 2x, má 
1 tis. Kč – je to směšné. Odměny se nevyplácí za účast, ale za funkci, za mandát. Když p. 
místostarosta říká, že si to radní zaslouží, tak tam, kde je kolonka „zastupitel“, by měla být vyšší 
částka, než členové komisí a výborů. Slovo „zastupitel“ má určitou váhu. Paní Závacká má zde 2 tis. 
korun a dneska zde není. Kdo zvedne ruku, že ji o 500 Kč sníží odměnu - je to směšné. Je to funkce, 
je člen zastupitelstva, prostě nepřišla. Její protinávrh je, že všem členům zastupitelstva, celkem 15, 
aby dostali jednorázový dar ve výši 4 tis. Kč. Členové zastupitelstva si to zaslouží. Proto dává tento 
návrh, jinak by musela dávat návrh na krácení odměn členům komisí apod., je to proti zdravému 
rozumu. Pan starosta dodal, že rada vycházela z minulých let, kdy dlouhá léta byla odměna 2 tis. Kč. 
Paní Marie Tichá dodala, že ji jde jen o zásadu, že nemluví o dalších kolonkách. 

Pan tajemník se otázal p. Ing. Ondruše na upřesnění jeho usnesení, aby bylo správně napsáno, koho 
se to přesně týká, pan Ing. Ondruš odpověděl (založeno). 

O slovo se přihlásil občan Ing. Blažek, že to co říkali p. Ondruš a p. Tichá, že je rozdíl, zda dostane 
člen zastupitelstva zvláštní odměnu nebo dar, za nějakou zvláštní činnost. To je v pořádku, ale není 
v pořádku, když člen, který je honorovaný měsíčně, dostane odměnu za účast na zastupitelstvu. Za 
to už je honorovaný měsíčně. Nejde mu o to, že obec bude o pětistovku chudší, ale je to v rozporu 
s logikou. Radní mají měsíční odměnu a v rámci té funkce je nejen chodit na radu, ale i na 
zastupitelstvo, předkládat návrhy atd. Aby za to byla ještě zvláštní odměna, tak je to na hlavu. 

Nikdo další se nepřihlásil a pan starosta ukončil rozpravu.   

Protinávrh usnesení p. Marie Tiché:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  
a) schvaluje za výkon funkce všem zastupitelům za rok 2015 dar ve výši 4 tis. Kč, ostatní dary 

zůstanou v navržené výši 
b) ukládá radě provést rozpočtové opatření 

Hlasování č. 14: pro 3, proti 1, zdrželo se 10. Protinávrh nebyl přijat. 

Protinávrh usnesení Ing. Ondruše:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  
1) nepřiznat odměnu 

a. radním 
b. předsedovi komise výstavby, předsedům výborů finančního a kontrolního (kracení 

o 13 tis. Kč) 
2) navyšit členkám sociální komise dar na 5 tis. Kč (navýšení o 12 tis. Kč) 

Hlasování č. 15: pro 1, proti 2, zdrželo se 11. Protinávrh nebyl přijat. 

Hlasování č. 16 (o původním návrhu usnesení): pro 8, proti 0, zdržel se 6. Usnesení bylo přijato. 
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Návrh schválení rozpočtu na rok 2016 a výhledu na rr. 2017-2019: 

Zastupitelům byl v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích), 
předložen návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2016, sestavený podle ustanovení §6 a násl. 
zákona č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).  

Rozpočet je na obou stranách (příjmů a výdajů) navrhován jako vyrovnaný.  

Zastupitelstvu bylo doporučeno v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. a) zákona o obcích a 
dle ustanovení čl. 10 odst. (12) věta druhá obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 (Statut města 
Ostravy) na radu delegovat provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20% schváleného 
rozpočtu; do tohoto limitu se podle ustanovení věty třetí tamtéž nezapočítávají rozpočtová 
opatření, týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů. Ostatní změny rozpočtu mezi 
jeho stranami jsou vyhrazeny zastupitelstvu.  

Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů.  

V případě neschválení rozpočtu je potřeba v souladu se zákonem stanovit pravidla rozpočtového 
provizoria, tj., hospodaření vždy s dvanáctinami rozpočtu v daném měsíci. 

Návrh rozpočtu byl projednán a doporučen radou dne 23. 11. 2015 a finanční výbor jej projednal 
dne 9. 11. 2015. Návrh byl zveřejněn na úřední desce a dálkovým přístupem od 30. 11. do dnešního 
dne; v této době nebyla písemně ve lhůtě, stanovené při jeho zveřejnění, uplatněna žádná 
připomínka. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1) Schvaluje rozpočet městského obvodu na r. 2016 v předložené podobě, 

2) svěřuje Radě městského obvodu Pustkovec schvalování rozpočtových opatření do úhrnné 
výše 20% upraveného rozpočtu,  

3) schvaluje rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2017 – 2019 v předložené podobě. 

Rozprava: 

Paní Ing. Čeganová se otázala, kdy skončí předkládání špatných návrhů (překlep v letech). Vadí ji 
ovšem, že dostávají materiály v takové podobě – nečitelné, malé. Setkala se i s panem starostou, 
kdy se ho na to zeptala a ten ji odpověděl, že má barevný materiál. Takže uvádí připomínku, aby i 
zastupitelé dostali barevné materiály a aby byly čitelné. Dále čekala, že v návrhu rozpočtu bude 
uveden komentář, jakým způsobem je postavena dotace z rozpočtu města a co dostanou jako další 
dotace a jak se změní financování městských obvodů. Také zde postrádá informaci, co se v příštím 
roce čeká. Tento materiál není pro zastupitele moc čitelný. Finanční výbor odhalil, že některé 
položky jsou špatně sečteny (uvedla příklad), takže i vyvěšený rozpočet vykazoval chyby, i když to 
dále v součtech sedělo. Pan starosta odpověděl, že příště to již bude barevně a nezapomenou. Pan 
Ing. Ondruš navrhnul, aby každý zastupitel obdržel velkou lupu, aby si to mohl přečíst. Nehledě na 
to, že zákon hovoří, když se navrhuje rozpočtové provizorium, tak musí být výdaje rozpočteny na 
jednotlivé měsíce. Položka mateřské školy má rozpočtováno 10 tis. a ty výdaje jsou dány v červnu a 
následně celý rok nic. Není to dle metodiky. Paní Ondračková reagovala, že se jedná o položku, kde 
školka si žádá o příspěvky a ty jsou vypláceny jednorázově. Není realizovatelné, aby školce byla 
vyplácena 1/12, když je uzavřena smlouva. Pan Pavel Tichý se zeptal, na popisky v návrhu rozpočtu 
na rok 2016 – běžné a kapitálové výdaje, str. 1: 2014 – schválený, 2015 – schválený, 2016 – návrh a 
na str. 2: 2014 – schválený, 2015 – návrh, 2016 – návrh. Paní Ondračková odpověděla, že se jedná 
o překlep, má tam být schválen. Tyto sloupečky tam jsou, aby se mohl porovnat vývoj v minulých 
letech. Paní M. Tichá pokračovala, že nechce být středem pozornosti, ale musí upozornit, když rada 
zde tak pečlivě pracuje, ale nevšimla si, že rozpočet byl vyvěšen 30. 11. a do 6. 12. byl rozpočet 
vyvěšen tak, že příjmy byly 6.718 tis. a výdaje 7.626 tis., to si nikdo nevšiml, kdo bere odměny, až 
po jejím upozornění, může to být vůbec schváleno? Pracovala na tom rada, finanční výbor, ale stalo 
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se, co se stalo. Zastupitelstvo si nezaslouží odměny, na to mají právo jen komise. Ví, že nemůže být 
rozpočet schválen, jelikož nebyl vyvěšen vyrovnaný. Občan Ing. Blažek: pokud je to pravda, tak je 
to v rozporu se zákonem a rozpočet nevisel v té podobě, jaké se překládá, 15 dní a není o čem 
jednat. Paní M. Tichá poděkovala, že rada pracuje jako ona, že tak pracují a ví, o jaké položky se 
jedná. Nemají o tom ani ponětí a hlavně mají odměny. Zeptala se paní účetní, zda je to pravda. Paní 
Ondračková odpověděla, že rozpočet byl vyvěšen v takové podobě, jaké ho dávala. Nedívala se na 
to, ale ty částky tam visely v takové podobě, jak tam jsou. Všechny součty seděly od 30. 11. Pan 
tajemník doplnil, že v jedné excelovské buňce zkolaboval vzorec, ale součty seděly. Paní Tichá 
reagovala, že to nesedělo, informovala o tom i e-mailem a není to dle zákona. Paní Ondračková 
zopakovala částky, v jaké podobě visely. Pan tajemník poznamenal, že jedna věc je rozpočet, jak byl 
vyvěšený a to, že byl vyvěšený 15 dnů, to nikdo zpochybnit nemůže. Druhá věc je rozpočet, v jaké 
ho mají v předložené podobě; nikde není řečeno, že se musí schvalovat tak, jak byl vyvěšen. 
Připomenul, že před rokem byl návrh rozpočtu také schvalován s úpravou. Nikdo z občanů se 
nevyjádřil. Pokud by byl vyvěšen v jiné podobě, než v jaké ho mají dnes předložen, tak to je možná 
faktum, ale dnes mají předložen nějaký návrh rozpočtu, a lze s ním zacházet podobně, jako loni 
(schválit s úpravou). Takže je několik možností, např. schválit návrh rozpočtu s úpravou, která je 
změna vůči tomu, co bylo vyvěšeno, kde došlo ke kolapsu jedné excelovské buňky, anebo ho dnes 
neschválit; pak by pan starosta měl svolat mimo jednací řád zastupitelstvo, aby nebylo nutno 
přijímat rozpočtové provizorium. Paní Ondračková doplnila, že minule magistrát upravoval výši 
transferů a byla potřeba návrh na místě upravit a schválit v nové podobě. Toto je obdobná situace. 
Pokud došlo chybě v buňce, pouze v součtu, ale vše je nezměněno. Schvaluje se to, co mají dnes 
v písemné podobě, ne to co viselo po správnou dobu. Dnes můžou manipulovat s položkami, pokud 
se jim to nelíbí. Ing. Kondula dodal, že ho mrzí, že nějaká buňka se nesečetla, tak jak měla, a mrzí 
ho i to, že tu někdo řekne, kdo nemá ponětí o tom, jak finanční výbor funguje, že nic nedělá. 
Finančnímu výboru byl mailem 26. 11. zaslán rozpočet, kde bylo vše spočítané. Pokud někdo pracuje 
v Excelu 2003 a někdo to přehodil do jiného, je to technická chyba. Ale nikdo zde nebude říkat, že 
někdo dělá a někdo ne. Paní M. Tichá reagovala, že nemůže říct, jaký materiál má výbor a rada. Jen 
říká, že pracovali tak perfektně, že si nevšimli, že na webových stránkách je nevyrovnaný rozpočet. 
Občan Ing. Blažek uvedl, že pan tajemník se snaží o slovní ekvilibristiku jako vždy. Zákon o obcích 
říká, že 15 dní před jednáním zastupitelstva musí viset na úřední desce návrh rozpočtu. Není to 
proto, aby visel nějaký formální návrh rozpočtu, ale ten, který se předkládá zastupitelstvu a to proto, 
aby ho mohli vidět občané a mohli se k tomu vyjádřit. To, že zastupitelstvo města může rozpočet 
schválit s jinými částkami v jiné podobě, to neříká, ale nikdo nemá právo na té úřední desce cokoli 
měnit. Tam to musí viset v té podobě, v které se to předkládá. Jestli dnes někdo předkládá 
pozměňovací návrhy, je to možné, ale až dnes. Ne, že tam visí něco 6 dní a pak něco jiného, to si pak 
dělají legraci z občanů. Dále reagoval na úvodní připomínku paní Ing. Čeganové, že je to již třetí rok, 
kdy zastupitelé nedostali materiály v pořádku. Už v předchozích letech dostali v návrhu na rok 2015 
rozpočet, kde znělo na rok 2014, takže starý, okopírovaný. A letos se to děje znovu. Je to 
nejdůležitější usnesení zastupitelstva za rok a vedení úřadu si není schopno toho všimnout. Pro ně 
ty materiály snad nic neznamenají. Už v minulosti to bylo kritizováno, chybu může udělat každý, ale 
opakovanou… V rozpočtu jsou návrhy na mzdy, odměny atd. V roce 2006 než zde byl tajemník, bylo 
zde 900 tis. na platy plus sociální, zdravotní, tzn. cca 1,2 mil. celkem. Teď je zde 1,6 mil. plus sociální, 
zdravotní, je zde obrovský nárůst, ale před rokem 2006 se toto nestalo. Co tu tajemník se svým 
ansámblem a starosta dělá? Je to neskutečné. Pan starosta reagoval, že rozpočet nikdo nekopíroval 
a u čísla se stane, že nastane chyba. Dále pokračoval pan Ing. Kondula. Jsou zde dvě polohy – 
v textové části, kde jsou ty formální, další věcí je, co si posílají mailem. Když to vezme položkově, tak 
se každý občan mohl k 99,9% položek vyjádřit a pokud nebyl jeden součtový výsledek normálně, tak 
nechápe, co z toho dělají. Dále bere připomínku na provizorní rozpočet, kdyby se ten neschválil. Je 
to malé, je to k ničemu, ale jak zde bylo dobře řečeno, má to být 1/12, tak si to výsledné číslo dokáže 
každý podělit. Pokud se dá školce dar 10x, tak se to v té položce nedá. Jsou zde peníze, rozdělili je 
do položek, ty položky jsou dobře, součtové číslo je špatně. V textové části jsou chyby, upozornil na 
ně finanční výbor, není to jen od vás. Na e-mail jemu i p. Závackému to přišlo dobře, když to viděli 
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tištěné – bohužel, stalo se. Je pravda, že oba jsou zaměstnaní, nečekají na to, až se vyvěsí rozpočet 
na nástěnce, je to jeho chyba, nejspíš musí.  

Ing. Urban se dotázal, v souvislosti s přijatým rozpočtovým opatřením č. 13 – dokumentace na 
novou hasičárnu, tak dle toho, co říkala p. Ing. Čeganová, pokud zastupitelstvo neodsouhlasí 
zálohové vyplácení, tak ty peníze propadnou, tak mu není jasné, proč zde není návrh. Zaujal ho 
rozpočtový výhled na další roky. Letos mohou vyplatit skoro milión korun na projekt, ale na další 
rok, konec 2017, možná i 2018, očekávat dotaci v řádu 10 mil. ročně. Pokud investiční odbor 
magistrátu financuje ten projekt, tak musí předpokládat, že i obec jako stavebník se dostane 
k penězům na to, aby si tu hasičárnu mohla doplácet. Pokud je zde ale 0 a zase 0, tak jak to je, na co 
si potřebují ten projekt zaplatit, když se pak ani nepředpokládá, že hasičárnu, dle projektu, postaví. 
Chybí mu to tam, zřejmě to bude investiční neúčelová dotace. V roce 2016 je tam 1 mil. korun, ale 
to na hasičárnu zřejmě stačit nebude. Ing. Kondula odpověděl, že to zmiňoval. Baví se o 
dokumentaci, ne o pokrytí výstavby. Bylo jim sděleno, že vlastní náklady mohou pokrývat až po 
vysoutěžení té dokumentace, která se má zrealizovat. Osobně by se mu také líbilo, kdyby jim někdo 
dal peníze na hasičárnu, včetně projektu a takhle se to vysoutěžilo a ne, že někdo slíbí peníze. Má 
také problém s tím, že utratí spoustu peněz a příští rok se něco změní a sliby padnou. Těch 120 tis. 
našich peněz se bohužel musí obětovat, aby mohli žádat dál. Pan Ing. Urban opravil, že peníze 
nemůžou dostat, dokud nebude stavební povolení. Nehovoří o projektu, ale o tom, že je zde výhled 
na další čtyři léta a vůbec nepředpokládají, že se bude stavět. Tak proč, se zde nepředpokládá 
investiční dotace, která bude odpovídat předpokládané době výstavby hasičárny - asi za 20 mil. Proč 
je 0 v roce 2017, pak 1 mil. v roce 2017 a 0 v roce 2018. Kdy chtějí stavět hasičárnu, až po roce 2020? 
Protože ve svém výhledu stavbu, ani investici nepředpokládají. Pan Ing. Kondula odpověděl, že tyto 
peníze nemůže dát do rozpočtu, ani výhledu. Ing. Urban pokračoval, že jsou pak proti tomu, aby se 
proplatilo 840 tis. na projektovou dokumentaci, když jako vedení obce nechtějí tuto stavbu stavět. 
Diví se předsedovi hasičů, že se na to nezeptal. Ing. Kondula reagoval, že tyto peníze jsou pokryté 
z účelové dotace. On nemůže do rozpočtu říct, že dá 20 mil. na hasičárnu, když je fyzicky nemá. 
Může rozhodit jen to, co mu rozpočtuje město. Toto řešil i s paní účetní. Ing. Urban odpověděl, že 
on také pracuje s investicemi, a když dělá výhled, tak dělá výhled – není to schválený ani změněný 
rozpočet. Navíc je to návrh rozpočtového výhledu, takže je to 2x výhled. Tam si mohou napsat, co 
chtějí. Chtěl by. Aby se do toho výhledu stavba hasičárny nějakým způsobem dostala, protože jinak 
má problém s tím, že schválili rozpočtové opatření obce č. 13, kde se utrácí na projekt, když jako 
vedení obce nemají v plánu stavět ani ve svém výhledu. Pan starosta odpověděl, že po jednání 
s velitelem hasičského záchranného sboru MSK nám byla přislíbena částka 10 mil. korun a další na 
jednání se starostou Poruby, na spoluúčasti této budovy. Nemůžeme to krýt z našich peněz.  

Ing. Urban si to uvědomuje a je rád, ale ptá se, proč to není v tomto výhledu obsaženo. Pan starosta 
odpověděl, že to nejsou naše peníze. Ing Urban: je zde napsáno investiční dotace a ve svém 
rozpočtu musí předpokládat, že dostanou dotaci, jinak žádnou hasičárnu nepostaví. Souhlasí s ním, 
ale proč tam tu dotaci nepředpokládají, tomu nerozumí. Paní Ondračková odpověděla, že pokud 
není projektová dokumentace, tak neví, jak je možné odhadnout, jak bude ohodnocena tato stavba. 
Ing. Urban ji přerušil a dodal, že obec zaplatila za zpracování studie, která zmapovala budoucí 
hasičskou zbrojnici, součástí studie byl pěkný obrázek, ale i předběžný rozpočet, takže se ví docela 
přesně, jak bude vypadat i kolik bude stát. Všechny tyto informace mají a ve výhledu se to má 
předpokládat, jinak pochybuje o tom, že vedení obce to myslí vážně se stavbou. Proto to není 
v řádku vlastních výdajích, ale kde je ta dotace a má se předpokládat. Paní Ondračková dodala, že 
je to stále návrh, takže pokud si odsouhlasíte tu změnu, tak se to může zapracovat. Pan Ing. Urban 
odpověděl, že se to tam mělo již zapracovat. Ing. Ondruš se zeptal, zda to dostává i magistrát? Co 
udělá finanční odbor, pokud se koukne na předpokládané dotace, jaké chtějí v dalších letech, tak 
jim dají nulu, protože nic nechtějí. Pan starosta odpověděl, že to je požádáno do kapitálového 
rozpočtu města na tyto léta. Město zajímá náš kapitálový výhled. Ing. Kondula navázal, že se o tom 
můžou hádat, ať dají návrh. Z logiky věci: předkládají, že mají utratit milion korun za dokumentaci a 
dát do návrhu, že předpokládám, že za rok dostanu 10 mil. Za rok se ozvou, že nedostal žádné 
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peníze, blafoval a milion utratil. Ing. Urban opakoval, že pokud tam těch 10 mil. nedají, tak 
pochybuje o tom, že správně rozhodli o tom, že se udělá projektová dokumentace. Musejí to tam 
dát, bez toho to nelze. Může to být s poznámkou, že to je předpoklad financování. Kdo bude jinak 
stavebníkem (vlastníkem) nové zbrojnice, nepochybně Pustkovec. Nebude to MMO nebo SDH. Pan 
tajemník předložil příklad z minulosti: Něco podobného bylo s rekonstrukcí „dolní Pustkovecké“, 
kterou nikdy nemohl Pustkovec ufinancovat. Nedomnívá se, že by v rozpočtových výhledech na 
roky, kdy se nestavělo, by bylo „nárokované“ v rozpočtovém výhledu na další roky nějaké částky. 
Dle jeho soudu a paměti to bylo vždy v kapitálovém výhledu na další rok. Dopadlo to tak, že 
Pustkovec to předal městu a město je investorem. Pokud to bylo jinak, nechá se rád poučit. Ing. 
Kondula si myslí, že by to mělo jít ve stejném režimu, jelikož stavba je obrovská. Pokud to 
zafinancují, nevěří tomu, že budou vlastníkem. Možná ano, ale neví. M. Tichá dodala, že se budou 
starat o provoz, to je to důležité. Ing. Urban reagoval, že tam nebylo stavební povolení a v tom je 
rozdíl. Pokud není stavební povolení, tak není možné ani o dotaci požádat. Pan tajemník odpověděl, 
že bylo pravomocné územní rozhodnutí (opakovaně prodlužované), ale že hlavně nelze rozpočtovat 
cizí peníze. Je to návrh rozpočtu, ze kterého se vychází konstrukci rozpočtu na další roky, dle zákona. 
Rudolf Škovran navrhnul, aby se poradili s právníkem. Ing. Urban má pravdu, rozpočtáři také, on 
s tím běžně nedělá, takže vznesme dotaz na právníka a toto odsouhlasíme.  

Občan Ing. Blažek se vrátil k předešlému tématu. Na úřední desce je napsáno vyvěšeno 30. 11., 
svěšeno 16. 12. Jsou dvě možnosti, buď paní Tichá neříká pravdu, anebo ten, kdo je podepsaný, to 
zfalšoval. Předpokládá, že pokud to říká p. Tichá, má pro to podklady. Třetí možnost není. Pokud má 
pravdu, měl by se tím někdo zabývat. Dává návrh, aby to pan starosta prošetřil. Ing. Ondruš se zeptal 
– pokud se schválí rozpočet a někdo ho napadne, tak co se stane pak? Ing. Kondula, pokud to někdo 
napadne, bude se to řešit přes právníky. Teď to řešit nebudou, protože v tom chybu nevidí. Někdo 
říká toto, někdo toto a paní účetní řekla, co v tom zápisu chybí a že je jedna buňka špatná. Občanovi 
Blažkovi klidně odpoví písemně, která byla špatná. Ing. Ondruš reagoval, že to o tom není, ale jestli 
tam od prvního dne visel správný rozpočet, převěšoval ho někdo? Pan tajemník zopakoval, že na 
jedné straně je návrh rozpočtu, který byl zveřejněný v souladu se zákonem po dobu 15 dnů. Na 
druhé straně mají návrh rozpočtu, který přece nemusí být totožný s tím, co bylo vyvěšeno. Schvaluje 
se to, co je jako návrh rozpočtu předloženo; zda se schválí nebo ne, je to jiná věc. Znovu připomenul, 
co se stalo loňský rok. Ing. Ondruš, odpověděl, že pokud to pochopil dobře, tak v minulém roce si 
nikdo nedovolil vyvěsit rozpočet a za několik dní ho převěsit. Jsme v dikci zákona, kde na úřední 
desce byl vyvěšen rozpočet, který je předkládán (Zde tajemník připomenul, že se řeklo, že není) 
protože nikde v tom materiálu není napsáno, že někdo předkládá nějakou úpravu. Ing. Blažek 
požádal, aby doslova bylo zaznamenáno, to, co pan tajemník řekl.   

Ing. Čeganová už říkala, že je z toho překvapená. Neví, jak pracuje rada, ví, že jsou v ní noví lidé, ale 
jsou placená i neplacená školení, ať se tomu věnují. Platí nový občanský zákoník a říká se „amatérům 
vstup zakázán“. Ten kdo příjme funkci, je si vědom toho, zda na to má nebo ne. Nemluví o nikom 
konkrétním, platí to o všech 15 lidech, co tady sedí. Pokud někdo kandiduje na nějakou funkci, říká 
ostatním „jdu do toho a věřte mi, budu dodržovat zákony, protože jsem skládal slib, a když něčemu 
nerozumím, tak se to doučím“. Ona odpovědi na své otázky neslyšela. Domnívala se, že když je 
předložený návrh rozpočtu, tak se doví alespoň informace, že pro rok 2016 se zvyšují o 3% platy 
zaměstnanců, o 3% se od 1. ledna zvýší odměny pro uvolněné zastupitele. Čekala, že se dozví, na co 
se použije dotace ve výši 1 mil. korun, protože dotace, které jdou pro městské obvody, tak pro rok 
2016 zastupitelstvo zvolilo trochu jiný model. Byla z toho samostatně vyčleněna dotace na zeleň. 
MOb dostane 1.040 tis. s účelovým znakem 94 a postrádá tento milion rozhozený. Je zde návrh 
rozpočtu nákup služeb, údržba zeleně 700 tis. a dohromady položka na údržbu zeleně je 892 tis., 
kde je rozdíl. Dle metodiky, která by měla být schválena radou města, tak MOb budou muset 
vykazovat čtvrtletně a dokazovat čerpání té neúčelové dotace, pokud nebudou faktury. Rozpočet je 
předložen, je to jen číselná tabulka; jestli špatná nebo ne, to už je na zvážení každého, kdo to 
vyvěšoval, svěšoval a rozhodoval. Pro tento návrh rozpočtu nemůže hlasovat a vadí ji, že 
nedostanou nějakou informaci, jakým způsobem se s těmi finančními prostředky má naložit, a jaké 
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priority má rada pro rok 2016. Co se z toho miliónu má platit. Je zklamaná, že nedostanou na papír 
to, co rada považuje za své priority a kam ty peníze chce dát a jakým způsobem použít účelové 
prostředky. 

Pan starosta ukončil rozpravu a nechal hlasovat o jednotlivých odstavcích návrhu. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1) Schvaluje rozpočet městského obvodu na r. 2016 v předložené podobě, 

Hlasování č. 17: pro 9, proti 3, zdrželi se 2 - přijato. 

Protinávrh Ing. Ondruše na úpravu druhého odstavce:  

2) svěřuje Radě městského obvodu Pustkovec schvalování rozpočtových opatření do úhrnné 
výše 10% upraveného rozpočtu,  

Hlasování č. 18: pro 2, proti 1, zdržel se 11 - nepřijato. 

2) svěřuje Radě městského obvodu Pustkovec schvalování rozpočtových opatření do úhrnné 
výše 20% upraveného rozpočtu,  

Hlasování č. 19 (o původním návrhu): pro 9, proti 2, zdrželi se 3 - přijato. 

3) schvaluje rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2017 – 2019 v předložené podobě. 

Hlasování č. 20: pro 8, proti 0, zdrželo se 6 - přijato. 

Usnesení bylo přijato dle původního návrhu. 

 

Návrh doplnění usnesení č. 56/5 (k prodeji parkoviště) 

Po podání původní žádosti o vyslovení záměru prodeje na MMO bylo dodatečně zjištěno, že vnější 
hrana parkoviště na MK Hrázka, o jehož koupi projevil zájem Ing. Vyhlídal, nesleduje hranice 
pozemků, ale že zasahuje také do pozemku parc. č. 4223/1, což je komunikace Hrázka, jak je patrno 
na situačním snímku, který byl součástí předloženého materiálu. Požadavek na vyslovení záměru 
prodeje je potřeba doplnit o část uvedeného pozemku. 

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Doplňuje své usnesení č. 56/5 ze dne 30. 9. 2015, týkající se vyslovení záměru prodeje 
nemovité věci (parkoviště u budovy č. p. 70 – Restaurace Bílý Kartáč na ul. Hrázka), 

2) rozhodlo požádat Statutární město Ostrava o vyslovení záměru prodeje nemovité věci – 
parkoviště o výměře 150 m2, umístěného na částech pozemků parc. čč. 4220, 4221, 4222 a 
4223/1 v k. ú. Pustkovec. 

Rozpava: 

Pan tajemník objasnil situaci: na majetkovém odboru MMO začali úředníci vysvětlovat ustanovení 
statutu svým způsobem, a na tomto základě navrhuje, aby druhý odstavec začínal slovy „souhlasí 
s vyslovením záměru…“. Oni si ten záměr prodeje vysvětlují tak, že zastupitelstvo MOb musí vyslovit 
souhlas se záměrem. Do teď to fungovalo tak, že z majetkového odboru se doptávali, zda s tím 
samospráva souhlasí. Je zde vidět rozdíl, mezi tím, kdy MOb žádá město, aby vyslovilo záměr 
prodeje, nebo jestli se město ptá, zda MOb bude se záměrem prodeje souhlasit. Z logiky věci 
vyplývá, jestliže MOb žádá město o vyslovení záměru, tak ho nejspíše schvaluje. 

Pan Ing. Ondruš se otázal, zda parkoviště je naše a zda je zapsáno v katastru. A pokud ano, tak proč 
je tam ta „malůvka“. Parkoviště je přece stavba a musí být zapsáno samostatně. Pan tajemník 
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připomenul, že se rozkládá na částech celkem čtyř pozemků. Pan Ing. Ondruš pokračoval, že na tom 
nezáleží, že to muselo být zkolaudováno. Ta část, o kterou se jedná, není oddělena. Pan tajemník 
reagoval, že se to bude oddělovat až v rámci samotného prodeje. Silnice i pozemky, na kterých ta 
plocha leží, jsou „obecní“. Pan Ing. Ondruš se zeptal odborníků a bylo mu odpovězeno, že „myslím, 

že by bylo správné nechat udělat geometrický plán, ze kterého by byla patrná výměra jednotlivých 

dílů částí parcel a ten vložit na katastrální úřad. Legalizovat tak toto parkoviště, které evidentně 

v katastru není zakresleno a pak se zabývat prodejem. Jinak mi to připadá jako nelegální obchod.“ 

Pan tajemník se zeptal, kteří odborníci to řekli, a odpověděl, že jestli bylo řádně zkolaudováno, pak 
bychom se to měli dozvědět od někoho, kdo to měl tenkrát na starosti. Jestliže to má být prodáno 
a rozkládá se na více pozemcích a nebude prodáváno podle původních parcelních čísel, tak ten, kdo 
neví, zda to může koupit, nebude investovat do jednoho, možná čtyř, oddělovacích plánů. Tyto 
plány nejsou potřebné pro to, aby zastupitelstvo města vyslovilo záměr prodeje. Tyto plány bude 
zájemce o prodej zajišťovat až v momentě, kdy bude mít nějakou právní jistotu. Pan Ing. Ondruš se 
otázal, zda se hovoří o nemovité věci a kde je legalizována. Pan Ing. Urban řekl, že se do katastru 
může stavba dostat v okamžiku kolaudace. Každá stavba stojí na samostatném pozemku, který musí 
vzniknout sloučením pozemku a má své parcelní číslo. Pokud je pod parkovištěm několik pozemků, 
tak je jasné, že není zkolaudováno a nebylo vloženo do katastru a pak je velmi problematický prodej, 
protože se neprodává stavba, ale kousky pozemků. Pak se ta povrchová úprava, která tam je, bude 
muset ošetřit darovací smlouvou a obec bude muset odvést darovací daň. Mluví ze zkušenosti. Pan 
starosta požádal paní Ing. Čeganovou, za jejíž přítomnosti se tato investiční akce uskutečnila, zda je 
parkoviště zavedeno v katastru (bez odpovědi). Ing. Urban pokračoval, že to nemá své číslo, tak to 
není zavedeno v katastru. Pan tajemník odpověděl, že v kupní smlouvě může být napsáno, že se 
prodává stavba parkoviště na pozemcích a na základě geometrických plánů budou nová podlomení. 
Pan Ing. Urban pokračoval, že budou potřebovat znalecký posudek a ten bude muset zkonstatovat, 
zda je to zpevněná plocha, jinak to budou muset prodat jako kus hlíny. Znalec musí vycházet 
z informací v katastru nemovitostí. Tajemník odpověděl, že znalec bude mít k dispozici jeden nebo 
čtyři geometrické plány, ve kterých bude souhlas katastrálního úřadu s číslováním parcel. Pan Ing. 
Urban navázal, že tím toho nedosáhnou, protože bez smlouvy nikdy nescelí nebo nerozdělí 
pozemek. Je zde nutný nabývací titul. Ing. Ondruš předložil protinávrh, jelikož z uvedeného vyplývá, 
že parkoviště není legalizováno, tudíž ho nelze prodat a nelze přijat usnesení, které bylo navrženo. 
Jinak si zaděláváme na další problém. Pan tajemník oponoval, že za osm let jeho rukama prošlo dost 
kupních smluv, ve kterých bylo uvedeno, že se prodává parcela č. X, oddělená z čísla Y. Teprve 
zapsáním smlouvy se parcela legalizuje. Prodáváme stavbu na pozemcích, které vzniknou oddělením 
ze čtyř různých pozemků. Pan Ing. Urban reagoval, že jediný způsob jak dostat stavbu do KN je 
prohlášení stavebníka o kolaudaci. Pan tajemník reagoval, že sice na otázku, proč to není 
zkolaudováno, nikdo nedokázal zodpovědět, ale v případě potřeby se může dodatečně kolaudovat. 
Proč nemůže zatím běžet schvalovací proces na městě, který trvá půl roku, co tomu brání? Pan Ing. 
Urban se zeptal na základě čeho, se mají rozhodnout, když se tam svévolně rozhodli o tom, že je to 
stavba a stavba to není. Pan Ing. Ondruš a Ing. Urban konstatovali, že se to schválí na dalším 
zasedání anebo ho přijmout s tím, že jakmile to bude jako stavba zapsáno, tak se mu to může 
okamžitě prodat, nijak ho neomezují.  

Pan starosta ukončil diskuzi a dal hlasovat o protinávrhu pana Ing. Ondruše.   

Protinávrh usnesení Ing. Ondruše zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec ukládá radě:  

1) Vypracovat geometrický plán ze kterého by byla patrna výměra jednotlivých dílů části 
parcel – nové park., 

2) vložit na K. Ú. a legalizovat tak parkoviště, které není zakresleno v katastru. 

Hlasování č. 21: pro 10, proti 0, zdrželi se 4. 

Usnesení bylo přijato. 
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Tím byl schválený program vyčerpán, o jednotlivých usneseních (event. o pozměňovacích / 
doplňovacích návrzích) bylo hlasováno průběžně a byla schválena.  

 

Různé další záležitosti: 

Pan starosta informoval, že OZO již odvezlo velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Dále přišel 
děkovný dopis Diakonie Broumov, který bude předán členům Zahrádkářů Pustkovec. Minule zde 
vznikl šum o číslech popisných a orientačních, tak za posledních 25 let nebyl nikdo schopen na 
budovu úřadu přidělat číslo orientační, což je dost podivné, když jeho poučovali jako nového 
starostu a nikdo jiný to neudělal. Jedna tabulka stojí 211,- Kč s DPH, když by to pořídili všem občanům 
je to cca 90 tis. Kč, což nepřichází v úvahu. Pan tajemník připomenul, že financovat tabulky občanům 
z rozpočtu obvodu nelze, ale hlavně je problém v tom, že nikde nebylo specifikováno, jak mají tyto 
tabulky vypadat. Paní M. Tichá reagovala, že na obecní budově byly určitě z plastu. Pan starosta 
odpověděl, že nikde nevisí.  

Pan starosta přečetl písemný návrh nového usnesení Ing. Ondruše:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

Ukláda radě:  

Předložit kompetence jednotlivých radních. 

Určit odpovědnost jednotlivých radních za oblasti za které jsou odpovědni. 

T přiští zasedaní zastupitelstva 

Z Starosta MO Pustkovec.  

Pan starosta reagoval, že to bere na vědomí. Pan Ing. Ondruš se otázal, zda nemůže v organizačním 
a různém nic navrhnout a k čemu to pak je? Pan tajemník odpověděl, že mohl při projednávání 
programu navrhnout další bod, to se ale nestalo. Pan Ing. Ondruš reaguje na základě dnešních 
informací, tak to na začátku nemohl vědět a byl uveden na minulém zastupitelstvu v omyl. Pan 
tajemník se odvolal na platný jednací řád a po ukončeném programu již nelze hlasovat o novém 
návrhu usnesení, pokud se ovšem neprohlasuje doplnění programu. Ing. Ondruš nechce odpověď, 
chce to mít předložené na dalším zastupitelstvu. Ing. Čeganová řekla, že pan tajemník má na 
zasedání rady a zastupitelstva hlas poradní, tzn. že to řídí starosta a pokud se zastupitel rozhodne 
dát návrh na nějaké usnesení, tak je na předsedajícím, zda o tom dá hlasovat. Jelikož je to usnesení, 
které vyplynulo z jednání zastupitelstva, kdy zjistilo, že nejsou rozděleny oblasti, ze které zodpovídají 
jednotliví členové rady, tak nastává čas, aby toto zastupitelstvo uložilo radě, protože nechtějí, aby 
za vše zodpovídal p. Pyš. Nechává to tedy na předsedajícím, aby rozhodl. Pan starosta souhlasil 
s návrhem p. Ing. Ondruše a nechal o jeho požadavku hlasovat: 

Návrh Ing. Ondruše na nové usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

Ukláda radě: 

Předložit kompetence jednotlivých radních. 

Určit odpovědnost jednotlivých radních za oblasti za které jsou odpovědni. 

T Příští zasedání zastupitelstva 

Z Starosta MO Pustkovec 

Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdrželi se 4. 

Usnesení bylo přijato. 

Dále pan starosta požádal p. Škovrana jako předsedu komise výstavby o nějaké informace. Pan 
Škovran seznámil s dopisem Ing. Pavla Waldera, který odstoupil z členství v komisi výstavby. 








