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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Volební období r. 2014 – 2018 

Z Á P I S   
8. zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

Den konání: pondělí 13. června 2016, zahájeno v 17:10 hodin 

Místo konání: zasedací místnost úřadu městského obvodu. 

Zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec řídil starosta Stanislav Pyš, který všechny 
přítomné přivítal a zkonstatoval, že zasedání bylo v souladu s jednacím řádem a ustanovením §93 
odst. (1) zákona o obcích řádně oznámeno a svoláno. Uvedl, že dle prezenční listiny se účastní 
zasedání zastupitelstva 13 členů a je tedy schopno se usnášet. Omluvil se p. Pavel Tichý a pí. Jarmila 
Závacká. Zápis ze zasedání pořídí 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, resp. finančním výborem.  
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 7. zasedání byli Jarmila Závacká a Ing. Radim Závacký. Pan starosta požádal Ing. 
Radima Závackého, aby sdělil, zda zápis odpovídá průběhu zasedání. Paní Závacká nebyla přítomna, 
ale zápis podepsala.  

Ing. Závacký odpověděl, že zápis četl, odpovídá průběhu zasedání a doporučil ho ke schválení. 

Ing. Čeganová se přihlásila o slovo, že zápis hledala na stránkách, aby si ověřila, že je správný, ale 
nenašla ho. Občan Ing. Bochňák se otázal na tu stejnou otázku, ale další věc se týká Pustkoveckého 
zpravodaje – z činnosti samosprávy ZMOP: podrobněji se o detailech projednávání lze nechat 
informovat v zápisech ze zasedání, které jsou k dispozici na webových stránkách; pro získání úplného 
dojmu je ale jistě nejlepší se samotného zasedání zúčastnit jako veřejnost. Tak se ptá, kde se má o 
tom dozvědět, když to není nikde napsané, na webových stránkách není v sekci pozvánky nic, ani na 
jedné informační tabuli není pozvánka a neví, zda to hlásil místní rozhlas. Tajemník nejspíše lže, když 
tam píše, že je to na webových stránkách. V další odrážce – usnesení a zápisy zastupitelstva jsou 
uvedeny na webových stránkách. Starosta Ing. Stanislav Pyš – on vystudoval vysokou? To nikdo 
nekontroloval? Pan starosta odpověděl, že to kontrolovali, nebylo to tam, někde se stala chyba a 
v příštím čísle zpravodaje vyjde omluva. Nebylo to úmyslně, neví, proč se to stalo a nebyla to ani 
jeho chyba. Pan tajemník odpověděl, že pokud zápis „spadl“ do jiné rubriky, nebo zmizel, je to 
možné, prošetří to. Nyní to slyší poprvé, a pokud je to chyba z jeho strany, tak se omlouvá. Jeden 
z 50 zápisů nebyl vyvěšen. Nicméně je to jen zvyklost, zápisy není povinnost zveřejňovat. Pokud 
ovšem někdo nemohl najít zápis na webových stránkách a chtěl se do něj podívat, nic mu nemohlo 
zabránit přijít na úřad a do zápisu nahlédnout, nebo nás na to upozornit. Ing. Bochňák pokračoval, 
že v usnesení zastupitelstva je napsáno, že budou vypsány všechny zápisy zastupitelstva, komisí a 
výborů. Ani jeden zápis letopisecké komise není nikde uveden, poslední zápis finančního výboru 
není. Proč není? To co jste dali do usnesení, neplníte? Pan tajemník odpověděl, že co se týká zápisů 
z jednání výborů a komisí, tak ty se nevyvěšují, jelikož to zákon neumožňuje, ale usnesení se vyvěšují 
a ty tam jsou. Občan Ing. Blažek se také připojuje, že zápis na web. stránkách není. Dal si práci a 
prošel všechny dokumenty, které tam jsou až do začátku roku a není tam. Pan tajemník znovu 
zopakoval, že je možné, že zápis se během vyvěšování nevyvěsil, ztratil, zapadl a znova se omlouvá 
a po skončení zasedání to zkontroluje a zápis vyvěsí. Ing. Ondruš uvedl, že pan starosta začal toto 
zasedání slovy, že bylo svoláno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Ocitoval článek 4: 
příprava jednání zastupitelstva – přípravu zasedání zastupitelstva řídí starosta, podle programu 
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stanoveného radou. Rada stanoví zejména dobu a místo konání, program zasedání, odpovědnost za 
zpracování a předložení odborných podkladů pro jednání zastupitelstva. Kterým usnesením rady byly 
tyto body splněny? Pan starosta odpověděl, že na 28. radě (proběhla krátká pauza, během které se 
hledalo zmiňované usnesení). Pan tajemník odpověděl, že to bylo usnesení 296/28 ze dne 23. 
května. Ing. Ondruš se otázal, proč toto usnesení nedostali, a pokračoval, že tak, jak je to v jednacím 
řádu, tak to rada neschválila. Nicméně vznesl návrh na usnesení: Navrhuji přerušit 8. zasedání do 
20. června z důvodu nedodání podkladových materiálů k navrhovaným materiálům č. 1, 2, 3, 4 a 5, 
čímž došlo k hrubému porušení schváleného jednacího řádu, čl. 4, odst. 4. Materiály mají dostávat 
7 dní předem. Tyto materiály jsou všude napsány „na stůl“ a tento termín jednací řád nezná. Ve 
výjimečných a odůvodněných případech můžou být materiály předloženy členem zastupitelstva 
v kratším termínu, popřípadě v den zasedání jako tzv. „přínos“. V tomto případě po odůvodnění 
členům zastupitelstva, rada, a v průběhu zasedání zastupitelstva bude poskytnut dostatečný čas 
k jeho prostudování. Neví, proč se zvolil tento termín, když v materiálech je uvedeno, že jednotlivé 
výbory se sejdou 6. 6., potažmo, že bude po uzávěrce za 5 měsíců. Pan tajemník vznesl technickou 
poznámku – jelikož si odsouhlasili, že materiály budou dostávat 7 pracovních dnů před zasedáním, 
což vychází většinou na 10 kalendářních dnů. Pokud se podíváte na termín rozvozu a zasedání, tak 
nemohla být uzávěrka za květen a s uzávěrkou za duben by nebyli nejspíš spokojeni. Uzávěrka za 
květen navíc nebyla projednána ani na radě, protože ta od té doby nebyla. Co se týká jednání výborů, 
tak to neovlivňuje ani rada, ani ten, kdo připravuje materiály. Jsou v programu obsaženy, ale nebyly 
k nim podkladové materiály. Že termín „na stůl“ není z jednacího řádu, je pravda, proto je to psáno 
v uvozovkách. Ing. Ondruš reagoval, že by neměl vůbec odpovídat, ale rada, které se ptal. Pan 
starosta odpověděl, že tento termín vycházel z toho, že zastupitelstvo obce musí být před 
zastupitelstvem města, které je příští týden. Ing. Ondruš neví, kde to je ve statutu, ale nemůžou tam 
dávat materiály, které nejsou v radě projednány. Podle slov pana tajemníka se ve 28. radě stanovilo 
místo, datum, program a jednotlivé materiály, ale rada je neměla, tak co projednávali. Znova 
navrhuje přerušit do příštího týdne a můžou jednat dál, po tom co přezkoumají nové materiály. Pan 
starosta odpověděl, že si myslí, že zápisy kontrolního a finančního výboru nebudou jiné ani za týden. 
Ing. Ondruš se znovu optal, zda byl porušen jednací řád – dostali 7 pracovních dnů předem 
materiály, projednala je rada? Máte k materiálu č. 4 – informace o čerpání rozpočtu k 31. 5., je tu 
napsáno CZK ale nic tu není? Nemusí to vysvětlovat, ví, že v tomto termínu neměla paní účetní 
uzávěrku, ale proč ten materiál tam dávali? (Proběhla další krátká pauza.) Občan Ing. Bochňák se 
otázal, zda budou pokračovat. Pan starosta odpověděl, že budou hlasovat o novém návrhu Ing. 
Ondruše (mezitím se pan tajemník s panem starostou otázali Ing. Ondruše na upřesnění návrhu, aby 
bylo zcela jasné, že materiál č. 5 byl dodán. Občan Ing. Blažek vystoupil proti p. starostovi, jak vede 
toto zasedání a pan starosta se proti tomuto nařčení ohradil a pokračovalo se v hlasování.)   

Návrh usnesení p. Ing. Ondruše zní:  
Navrhuji přerušit 8. zasedání Zastupitelstva MO Pustkovec do 20. června 2016 – 17 hodiny, 
z důvodu nedodání podkladových materiálu k navrhovaným bodům jednání č. 2, 3, 4, čímž došlo 
k porušení schváleného jednacího řádu čl. 4, odst. 4.  
Hlasování č. 1: Pro návrh 2, proti návrhu 8, zdržel se 2.  
Usnesení nebylo přijato. 
Ing. Ondruš si vyžádal, aby bylo do zápisu uvedeno, že prohlásil, že byl porušen jednací řád v článku 
4, odstavce 4, při jednání 8. zasedání zastupitelstva. 
 
Pokračovalo se v přednesení návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Jarmily Závacké a Ing. Radima 
Závackého o ověření zápisu 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 21. 3. 
2016. 
Hlasování č. 2: Pro návrh 9, proti návrhu 0, zdržel se 4.  
Usnesení bylo přijato. 
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OVĚŘOVATELI ZÁPISU 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA byli navrženi Marie Tichá a Mgr. Veronika 
Tichá, Dis. Mgr. Veronika Tichá souhlasila a Marie Tichá ověřovat zápis odmítla. Pan starosta navrhl 
paní Stanislavu Udržalovou, ta také odmítla. Dále navrhl pan starosta pana Ing. Petra Holušu a ten 
návrh přijal. Jiné návrhy nebo připomínky podány nebyly a přistoupilo se k hlasování.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 8. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Mgr. Veroniku Tichou a Ing. Petra 
Holušu. 
Hlasování č. 3: Kdo je pro návrh 13, kdo je proti návrhu 0, kdo se zdržel 0.  
Usnesení bylo přijato. 

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

Kontrola plnění usnesení  

1. Zápis kontrolního výboru 

2. Zápis finančního výboru 

3. Informace o čerpání rozpočtu r. 2016 

4. Návrh rozpočtového opatření 

5. Návrh schválení účetní závěrky za r. 2015 

6. Návrh souhlasu s hospodařením r. 2015 (závěrečný účet) 

7. Návrhy peněžitých darů právnickým osobám 

8. Podnět manž. Ženatých k projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“ 

9. Informace o nesouhlasu ZMOb Poruba se změnou katastru 

Různé a organizační záležitosti 

K tomuto, předem oznámenému programu, navrhl pan starosta doplnit další bod „Návrh vzdání se 
předkupního práva k nemovité věci“, dle dopisu, doručeného dne 1. 6. a projednaného radou dne 
3. 6. 2016, tedy po roznosu podkladových materiálů. 
Dnes tedy „na stůl“ byly dány ještě podklady k informaci o hospodaření, zápisy obou výborů a 
podklady k uvedenému doplňovanému bodu; dále obvyklá zpráva o činnosti orgánů městského 
obvodu a další informační materiály a souhrnný návrh usnesení. Každý bod bude projednán 
samostatně; návrhy usnesení jsou obsaženy v podkladových materiálech. Jsou k navrženému 
programu dotazy, doplnění, připomínky?  

Rozprava: 

Ing. Čeganová uvedla, že pan starosta čte jiný program. V materiálech má 9) žádost o příspěvky a 
oni mají 9) Makovského, 10) Babybox, 11) Zahradkáři. Pan starosta odpověděl, že to je vše v jednom 
bodě usnesení a tedy i programu, tyto příspěvky. Marie Tichá navrhla, aby program zněl tak jak byl 
v materiálu: 

1. Kontrola plnění usnesení  
2. Zápis kontrolního výboru 
3. Zápis finančního výboru 
4. Informace o čerpání rozpočtu r. 2016 
5. Návrh rozpočtového opatření 
6. Návrh schválení účetní závěrky za r. 2015 
7. Návrh souhlasu s hospodařením r. 2015 (závěrečný účet) 
8. Žádosti o dotace a to až po bod 14. (sloučit do jednoho) 
9. Podnět manž. Ženatých k projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“ 
10. Informace o nesouhlasu ZMOb Poruba se změnou katastru 
11. Vzdání se předkupního práva 
Různé a organizační záležitosti 
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Materiálů je 11, takže by mělo být i 11 bodů. Pan starosta se zeptal, zda má někdo ještě jiný 
protinávrh. Ing. Čeganová se otázala, v čem je problém? Pan starosta 30. května podepíše nějaký 
program na zasedání zastupitelstva. S tím dostaneme materiály, které tedy nekorespondují 
s programem a dnes mají další materiály. Je problém, aby pan tajemník šel nahoru a napsal na papír, 
o čem budou dnes jednat a rozdal nám to, aby jako členka zastupitelstva věděla, o čem budou 
jednat?  

Jednání bylo krátce (na cca 15 minut) neoficiálně přerušeno, kvůli čekání na dotisk materiálů – nový 
program a usnesení 28. rady. V této době probíhala nekontrolovatelná diskuze a soukromé 
rozhovory. 

Pan starosta po dodání dotištěných materiálů dal hlasovat o posledním protinávrhu Marie Tiché. 
Návrh programu:  

1) Kontrola plnění usnesení  
2) Zápis kontrolního výboru 
3) Zápis finančního výboru 
4) Informace o čerpání rozpočtu do 31. 5. 2016 
5) Návrh rozpočtového opatření č. 7/2016 
6) Návrh schválení účetní závěrky za r. 2015 
7) Návrh souhlasu s hospodařením r. 2015 (závěrečný účet) 
8) Žádosti o dotace – Sokol, MŠ, Statim, Zahradkáři, Myslivci, SDH Pustkovec, AC ČEPO  
9) Podnět manž. Ženatých k projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“ 
10) Informace o nesouhlasu ZMOb Poruba se změnou katastru 
11) Vzdání se předkupního práva k nemovité věci 

Různé a organizační záležitosti 
Hlasování o návrhu programu: 
Hlasování č. 5: pro 13, proti 0, zdržel se 0.  
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:  

Paní Ing. Čeganová očekávala, že k některým věcem budou mít i písemný komentář, ne jen ústní, 
který lze špatně pochopit a může dojít k nedorozumění. Je zde 5. 4. 2016 - Řešení dopisu ředitele 
územního odboru HZS MSK o snížení počtu garážových stání v projektu Nové hasičské zbrojnice, což 
je pro ní zajímavá informace, jelikož v prosinci 2015 se vypsala veřejná zakázka na zpracování 
projektové dokumentace a jestli na tom někdo začne pracovat a v průběhu projektu dochází ke 
změně, tak je to ze strany zadavatele nezvládnutí investice. Dále 14. 4. účast na jednání TJ Sokol 
Pustkovec, vedení MOb a zástupce MOb Poruba u náměstka primátora Ing. Babince. Účel jednání 
byl převod sportovní haly do majetku Ostravy – žádám písemnou informaci. Dále: doručená žádost 
o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice, doručená žádost o dotaci z HZS, oni nám dali nějakou 
žádost o dotaci, nebo my? 30. května ji zaujalo – odpoledne prezentace náměstka ředitele DPO, 
Ing. Martina Chovance, za přítomnosti člena rady města pro dopravu Lukáše Semeráka, na téma 
ekologizace MHD v Porubě. Představena verze tramvajové tratě po ul. Bedřicha Nikodema, po 
zatočení dále po Průběžné ke Globusu. Účast členové rady a členové komise výstavby MOb 
Pustkovec. Také ji překvapilo usnesení rady, kde rada dala souhlas s projektem komunitního centra. 
Je to v majetku MOb Poruba, na území Pustkovce, dělá to ProjektStudio, tzn. Ing. arch. Kotek a oni 
k tomu neměli žádné připomínky? Ptá se, zda neumíme vyjednávat s Porubou, nechceme, aby se 
řešilo propojení ul. Marty Krásové a Slavíkové, se vším souhlasíme a nemáme připomínky? Připadá 
jí, že co řeknou, to se schválí. K těmto výše jmenovaným bodům by chtěla písemnou informaci.  
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Pan starosta odpověděl: k řešení dopisu ředitele ú.o. HZS MSK – přišel dopis, ve kterém mu bylo 
nepřímo vyhrožováno, co si to dovolil, takový projekt organizovat, což se mu nelíbilo, protože už od 
začátku zde chodil Ing. Kuchař a další, kteří zde seděli společně se SDH, ředitelem a starostou a byli 
pro. Jakmile požádal o dotaci HZS ČR (to nemá s Ostravou nic společného), tak se Ing. Vlček napěnil, 
ale neměl důvod. Nicméně došlo na jeho slova a musel se projekt přepracovat dodatkem smlouvy 
a stálo to 69 tis. za ubrání jedné garáže. Ing. Čeganová se otázala, komu to dají k úhradě, když nám 
v průběhu zadání někdo změnil podmínky. Písemně to sepíše. Pan starosta k hale TJ Sokol – v lednu 
proběhla valná hromada, která měla odsouhlasit převod této haly na město a po opravě městem na 
školu. Členská základna to neodsouhlasila a zůstalo to ve stavu, v jakém to je. Řešení se doposud 
nenašlo, škola vypověděla od 1. září využívání tělocvičny a Sokol shání těžko 6 mil. na opravu 
sportovní haly. MOb s tím nic moc společného nemá; on byl na těchto jednání pouze „na vědomí“. 
Ing. Čeganová vyslovila nesouhlas, protože hala je jediný velký sál, kde se dají pořádat akce, který 
MOb také občas využívá. Domnívala se, že zkusí na městě neformálně projednat, zda by Sokol MOb 
převedl a ten dostal by dotaci na kompletní rekonstrukci. To, že s tím nemají nic společného, 
nesouhlasí, je to hala pro většinu našich lidí a jen tak se toho vzdát. Sokoli navíc teď budou mít velký 
problém, když tam ZŠ nebude cvičit, tak náklady na energie apod. budou chtít snížit. Je jen třeba 
hledat cesty a jít na MMO a zeptat se, zda by to nějakým způsobem nešlo. Je to sportovní zařízení, 
které by se dalo spravit a sloužilo by MOb, škole i veřejnosti. Pan starosta odpověděl, že se to týkalo 
do té doby, než jako rada napsali dopis, stejný, aby se to přepsalo na nás, ale do dnes nám nebylo 
odpověděno. Tajemník připomenul, že jde o soukromý majetek. Ing. Kondula popsal, že byli na 
jednání, měli proslovy, jakému riziku se vystavujeme a co to bude znamenat, ale nikdo nevěděl, že 
to vezme tak rychlý spád. Většina členů starší generace odmítlo, jen někteří byli pro. Snaží se oslovit 
soukromé sponzory, dávají kontakt na předsedu Běhůnka, aby jej kontaktovali a dali nějakou 
finanční pomoc. To je vše co mohou udělat, je to soukromý majetek. Rozpočet na opravu je 6,5 mil. 
Kč, takže pro náš MOb nedosažitelné. Ing. Závacký dodal, že valná hromada odmítla jednoznačně 
jakýkoli převod komukoli, takže i pro Pustkovec. Ing. Kondula reagoval, že to, co můžou udělat oni, 
je skončit s finanční podporou, aby si uvědomili, že nebudou podporovat někoho, kdo nám 
nevychází vstříc. Pan starosta pokračoval k bodu doručení dotace, že výzva byla vyhlášena HZS ČR 
v Praze 27. ledna a do 27. dubna musela být podána. Schvaluje to jako město HZS Ing. Vlček a tomu 
to bylo po přepracování osobně doručeno. Ing. Bochňák řekl, že kolem toho jsou nějaké tajnosti, 
jelikož mezi veřejnými zakázkami je i tato projektová dokumentace a jméno firmy je začerněno, 
i když v usnesení rady č. 215/20 se dočte, že to získala firma KOHL ARCHITEKTI z Mariánských Hor. 
Na webových stránkách je to však začerněno. Usnesení rady č. 274/26, že bude dodatek, ale není tu 
uvedena cena. Ing. Ondruš se otázal na usnesení č. 277/26 – (rada) Projednala žádost Sylvy 
Albrechtové ze dne 7. 4. 2016 o pronájem pozemku parc. č., část o výměře 15m2, pro účel estetizace 
okolí, rozhodla o záměru pronajmou nemovitou věc, a to pozemek…, ale za kolik a kdo uzavře 
smlouvu, tu není uvedeno. Následuje další bod usnesení (Rada projednala předložený návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území 
města, nesouhlasí s vydáním…), který ho více zajímavá, co radu k tomu vedlo, když byly dovezeny 
hnědé kontejnery a mají možnost se toho zbavit. Pan starosta odpověděl, že to bylo ještě před tím, 
než byly kontejnery. Je to navíc již ošetřeno zákonem, město to vydat nechtělo, jen jeden MOb, 
všechny ostatní obvody byly proti. Doplnil k 30. 5. – Odpoledne prezentace náměstka… začalo to 
tím, že ho JUDr. Semerák pozval na MMO a sdělil mu, zda by mohli provést prezentaci záměru 
tramvajové tratě a měl svolat členy rady a členy komise výstavby. Byly nám představeny prezentace, 
kde to bylo vysvětleno, je to do roku 2020, dostali peníze a zda k tomu dojde, není jisté. Je to stejný 
problém – nedotýká se to našeho katastru, bude jezdit okolo. Rudolf Škovran doplnil, že 
podrobnější článek vyjde ve zpravodaji. Mgr. Veronika Tichá dodala informaci, že ta tramvaj tam 
povede a pak je jen kousek k tomu, aby se spojila do 17. listopadu. Rudolf Škovran reagoval, že jim 
bylo vysvětleno, že DPO vybíral z několika variant, které tady budily velké emoce a na základě 
dopravní vytíženosti linek jim vyšla linka z Martinovské, kolem Zuzany, odbočkou kolem náměstí u 
Duhy, dolem kolem lesa až ke Globusu. Ostrava nebo republika na to dostala peníze odněkud 
z Evropské unie a sahají na to všechny města. Je to zajištěné a kryté všechno penězi a jak jednatelé 



  

str. 6 

podávali informaci, tak roku 2019 by měla být trať téměř hotová a 2020 zkušební provoz, jiné linky 
se prozatím nepočítají. Mgr. Veronika Tichá uvedla, že se mluví o ekologizaci – máme ekologické 
autobusy na plyn, tak o jaké ekologizaci se baví. Rudolf Škovran odpověděl, že jim bylo vysvětleno, 
že prezentovali evropský projekt měst pro určitý počet obyvatel – nad milion obyvatel je páteřní 
trať metro, od 100 tis. jsou páteřní sítě tramvajové, menší města trolejbusy a autobusy. Proč u nás 
nejsou trolejbusy – nestačily by kapacitně. Mgr. Tichá se otázala, zda budou proti. Rudolf Škovran 
reagoval, že s tím nic neuděláme. Ing. Urban doplnil, že dle jeho názoru je ta tramvaj naprostý 
nesmysl a zde je to prezentováno jako rozhodnutí města Ostravy, jako rozhodnutí, které 
s Pustkovcem nemá nic společného, rozhodnutí bylo na našem zastupitelstvu přijato a schváleno, 
miliarda z evropských zdrojů je přislíbena. Představili tři varianty, které porovnávali. Zeptal se, zda 
vyhodnocovali variantu společného přestupního místa na vozovně a u Slovanu, to je to, o co se tu 
jedná, toto řešení by stálo asi dvacetinu miliardy a i nová tramvaj musí být doplněna autobusovou 
dopravou. Pokud by se přestupovalo na stejném místě z tramvaje na autobus na zakrytém 
přestupišti na těchto dvou místech, bylo by to vyřešeno. Pravdou je, že DPO řeší jiné problémy než 
ekologizaci. Každý rok klesá počet přepravených osob o 5%, tzn., do 10 let by museli tyto linky zrušit, 
takže musí dostat tramvajové linky do sídliště, aby jimi někdo jezdil. Bude to sebou nést dva roky 
rozkopané Bedřicha Nikodema a Duhu, což je docela velký problém. Zvýší se hlučnost. Nikdy se 
nestalo, aby autobusy nezvládly to, co zvládá tramvaj. Také pokud se pokazí tramvaj, tak celá páteřní 
síť stojí a doprava se nekoná. Autobus od Globusu směrem k odbočce Martinovská dojede za cca 5 
minut a těch cca 6 zastávek bude znamenat cca 4 násobnou dobu. Zpomalí se doprava na B. 
Nikodema. DPO potřebuje investovat miliardu do nové trasy, druhou miliardu do nových tramvají a 
to je zatím vše, o co se jedná. Bylo mu řečeno, že se na to musí koukat z hlediska celoostravského a 
ne lokálního. Ing. Čeganová se otázala, jaký vztah k tomu má Poruba. Pan starosta odpověděl, že 
kladný. Poruba to chce, nekončí to za Arrows, ale u Globusu, a Poruba to na rozdíl od minulých roků 
chce. Ing. Čeganovou to překvapilo, jelikož Poruba říkala, že tu potřebu necítí a navíc se tramvají 
rozbije centrum u Duhy. Nicméně si nemyslí, že nemusí odkývat vše, co velká radnice vymyslí a může 
vyjít stanovisko MOb. Vyhodit miliardu korun, aby si nějaký náměstek zajistil pro své spřátelené 
firmy práci, to ji připadá jako mrhání veřejnými prostředky. Je pravda, že v tramvajích jezdí čím dál 
méně lidí a jsou pryč doby, kdy vyjíždělo celé sídliště najednou do šachet apod. Občana Ing. Blažka 
překvapila formulace pana starosty – koho má na jednání pozvat. Pokud to dobře chápe, tak pokud 
se zde svolává jednání o problému, týkající se Pustkovce, tak kdo zde bude, rozhoduje náměstek. 
Pan starosta se neptá lidí, kdo by měl zájem, ale ptá se náměstka primátora. To je hrůza se nechat 
podbízet. Pan starosta reagoval, že si myslí, že to byla pouze prezentace a pokud dojde k územnímu 
řízení, budeme mít šanci se vyjádřit. Ing. Čeganová dodala, že si pan starosta nemá brát iluze; pokud 
velká radnice zjistila, co v podstatě chce a nejsou z MOb žádné negativní postoje apod. a nejsme pro 
ně rovnocennými partnery, tak pokud dostanou územní rozhodnutí a můžou se na něj koukat leda 
na úřední desce. Pan starosta dodal, že jako MOb žádné stanovisko nedali a že k tomu ještě dojde.  
Ing. Blažek poděkoval za odpověď na dotaz z minulého zasedání – problém zveřejnění rozpočtu, je 
to i v zápise z min. roku. Dočetl se, že návrh rozpočtu MOb na rok 2016 byl zveřejněn na úřední 
desce a dálkovým přístupem od 30. 11. do 16. 12. 2015, jednotlivé položky byly zveřejněny ve 
shodné výši, tak jak byl schválen na zastupitelstvu, předložen k projednání a během zveřejnění 
nedošlo k žádným úpravám v hodnotách. Marie Tichá řekla na zasedání, že to nebylo správně 
vyvěšeno a že tam byly rozdílná čísla a po jejím upozornění došlo ke změně. On však píše, že se tak 
nestalo. Teď si není jistý, jestli si Marie Tichá vymýšlí a nemá žádný důkaz, neví jak to prověřoval, 
protože to tak není. Tyto dvě věci ovšem nemohou být pravda zároveň. Jde mu jen o to, jestli to 
viselo tak jak má, a ne o to, kdo má pravdu. Pan starosta reagoval, že výsledná částka se nezměnila, 
jestli byly v řádku chyby, tak byly, ale čísla a celková suma rozpočtu byla vyvěšena a o ní taky 
hlasovali a schválili. Ing. Blažek reagoval, že pan starosta tedy připustil, že tam nějaká nesrovnalost 
byla, ale píše něco jiného. Mluvíme zde o částkách, o to jde. Jestli je pravda, to co Marie Tichá řekla, 
tak tzn., že došlo na úřední desce ke změně materiálu. V dopise píšete, že to není pravda, tak kde je 
pravda? Jedná se mu o to, zda tam visel ten stejný dokument, nebo došlo i k sebemenší změně. Pan 
starosta reagoval, že v odpovědi je napsáno, že pokud tam byla nějaká změna, tak až zastupitelstvo 
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hlasovalo a rozhodlo o konečném výsledku. Ing. Blažek: Nebaví se o tom, jak probíhalo 
zastupitelstvo, ale o tom, zda v období okolo 6. 12. došlo ke změně, byť nepatrné. Rudolf Škovran 
doplnil, že je pro, aby se to vysvětlilo, ale toto jednání měli nechat až na závěr, jinak se tady zdrží. 
Pan starosta přečetl svou odpověď a dodal, že tím nedošlo k porušení nějakého ustanovení. Ing. 
Blažek se znovu otázal na to, co bylo vyvěšeno a ne co bylo v roznosu. Pan starosta znovu zopakoval, 
že tam byla jen změna v řádku, ale on to nevěšel a že měl správné materiály. Dneska se dá těžko 
něčemu dokázat a s jeho odpovědí nemusí p. Blažek souhlasit. Ing. Blažek reagoval, že vlastně pan 
starosta neprošetřil nic.   
Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 6: pro 8, proti 3, zdržel se 2. 
Usnesení bylo přijato. 

Kontrola plnění usnesení 

Pan starosta dále pokračoval v programu. Následovala kontrola usnesení: Nesleduje se plnění 
žádného usnesení, jak také konstatoval kontrolní výbor; vyřadit ze sledování lze splněné usnesení 
zastupitelstva č. 88/7. 

Návrh usnesení:  

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

Připomínky, diskuze:  

Ing. Ondruš nerozumí větě pod tabulkou: „Dále není sledováno plnění žádného usnesení. Pokud je 
úkol stálý, není trvale sledován.“ Usnesení 3. zasedání zastupitelstva č. 31/3: „Ukládá radě 
městského obvodu Pustkovec předpokládat kontrolnímu výboru veškeré provedené kontroly na 
ÚMOb. Zodpovědný starosta, termín stálý.“ Pan starosta reagoval, že si myslí, že to proběhlo. 
Ing. Ondruš, píše se, že se nic nesleduje – termín stálý. Je zde několik kontrolních materiálů, které 
předkládá místostarosta a u každé se bude ptát, zda to bylo v kontrolním výboru, protože 
v materiálech to uvedeno není. Nic nekontrolují, ale také nic neplní. Na co tu pak zastupitelstvo je a 
přijímá se usnesení.  
Občan Ing. Bochňák se také otázal k usnesení č. 31/3, bod 1) Zastupitelstvo městského obvodu 
Pustkovec ukládá radě, předpokládat kontrolnímu výboru veškeré provedené kontroly na ÚMOb. 
Jak tomu má rozumět? Pan tajemník dal technickou poznámku, že to vypadá jako technická chyba 
při přepisu, ale takhle bylo to usnesení přijato, stejně jako jeho návrh.  Občan Ing. Bochňák se 
dotázal na usnesení č. 33/3, kde je uvedeno: Zastupitelstvo žádá stáhnout z programu rozvoje 
Pustkovce 2014-2018 a předložit na příštím zasedání, za b) doplnit finanční odhady s cílem 
vyhodnocovat 1x ročně. Zastupitelstvo bylo 23. 3. 2015, takže roční vyhodnocení by již mohlo být, 
ale dosud žádný takový bod nebyl. Pan starosta odpověděl, že to bylo MOb upřeno dělat strategický 
plán rozvoje, protože to je v kompetenci městem. Ing. Čeganová, že co se týká programu rozvoje, 
tak to špatně pochopili anebo naopak. MOb nemohou schvalovat program rozvoje, ale můžeme si 
schválit náš program obnovy, údržby a rozvoje, ale s jiným názvem. A to je to, co chce už dlouho, 
aby rada řekla, co má v plánu s veřejnými prostředky, ale dozvídá se to vždy až ex-post. Takže není 
pravda, že si program na 4 roky nemohou schválit a vyložili si to nejlepším způsobem pro ně 
přijatelným. Pan starosta reagoval, že není pravda, že nechtějí nic dělat, udržovat, opravovat, ale 
musí počítat s tím, co nám rozpočet dovolí. Naplánovat si novou budovu, to umí každý, ale sehnat 
peníze je věc jiná. To stejné nás čeká i s tramvají, kde když budeme říkat, že nic nechtějí, tak ani nic 
nedostaneme.  
Mgr. Veronika Tichá dodala, že jsou jiné možnosti peněz k čerpání – dotace. Neví, zda se o to obec 
zajímá. Pan starosta odpověděl, že se o to bude zajímat, až bude projekt hasičské zbrojnice a požádá 
se o dotaci. Prvně vždy musí být projekt, ať se jedná o cokoli. Občan Ing. Bochňák poukázal na 
usnesení rady č. 249/22 – Rada rozhodla o umístění radaru, kde chce poděkovat, že se to realizovalo. 
Jel asi 14 dnů a zhasl. Pan starosta odpověděl, že se radar nabíjí z osvětlení do své baterie.  
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Ing. Bochňák: Usnesení č. 258/23 – rada rozhodla o oslovení nejméně tří zájemců na rekonstrukci 
chodníku pro pěší, ale to je v porubském katastru, není to zbytečné plýtvání peněz? Pan starosta 
odpověděl, že malá část chodníku je v porubském katastru. Jednal s Porubou, zda to 
přefakturujeme, nemáme to dělat nebo to předčasně utneme, ale nakonec jsme se domluvili tak, 
že to uděláme za naše peníze, jelikož nám Poruba loni nad hřištěm postavila 120m chodníku. Takže 
oni po nás nic nechtěli a my po nich také ne. 120m chodníku za 10m chodníku. Ing. Ondruš se 
připomněl, že stále čeká na odpověď na svou otázku. Máte navrženo, že s tím souhlasíme, ale to 
není pravda. Pan starosta odpověděl, že to si myslí, že kontrolnímu výboru máme věřit a není to 
úplně jednoduché sledovat. Ing. Ondruš: zpracovává: Petr Müller, předkládá: Stanislav Pyš, o 
kontrolním výboru není slovo. V zápise z kontrolního výboru 6. 6. je v usnesení napsáno: Provedl 
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva MOb a plnění usnesení rady MOb za období od 22. 3. do 6. 
6., tak jak to kontrolovali?  
Nikdo další se o slovo nepřihlásil a pan starosta ukončil rozpravu a dal hlasovat. 

Hlasování č. 7: pro 9, proti 1, zdržel se 3. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Zápis kontrolního výboru 

Pan starosta dále pokračoval: Na kontrolu usnesení navazuje zápis z jednání kontrolního výboru. 
Ten 6. června na svém jednání provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a usnesení rady za 
uplynulé období a zadání zakázek neshledal v nich závady. Podrobnosti jsou v zápisu, který dnes 
dostali na „stůl“. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec projednalo zápis kontrolního výboru č. 7, konaného 
dne 6. 6. 2016. 

Připomínky, diskuze:  

Ing. Ondruš uvedl, že v souvislosti s usnesením 3. zastupitelstva se ptá členů kontrolního výboru. 
V dalším materiálu je několik auditů, inventarizací, apod. zda to projednávali, protože v zápisu se to 
nedočetl. Jde mu o zprávu výsledku přezkoumaného hospodaření za rok 2015 externí auditorskou 
firmou, zda to projednali, s jakým výsledkem; za 2.: závěrečná zpráva o provedené inventarizaci 
MOb, projednáváno, s jakým výsledkem; za 3. roční zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 
2015, projednáváno s jakým výsledkem; za 4. zpráva kontrolní skupiny odboru interního auditu 
MMO o výsledku přiměřenosti. Je to v souvislosti, že to rada má předkládat, předložila? Ing. Mohyla 
odpověděl, že to bylo předloženo a projednáno. Ing. Ondruš se otázal, kde je to uvedeno v zápise a 
jaké k tomu je stanovisko. Ing. Mohyla uvedl, že si dají pozor, aby to projednali a napravili. 
Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 8: pro 9, proti 1, zdržel se 3. 
Usnesení bylo přijato. 

 
Zápis finančního výboru 
Dalším bodem programu byl zápis finančního výboru: Finanční výbor projednával čerpání rozpočtu, 
návrh roční závěrky a závěrečného účtu r. 2015 a návrhy peněžních darů právnickým osobám. 
Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis finančního výboru č. 8, 
konaného dne 6. 6. 2016. 

Připomínky, diskuze:  

Ing. Závacký (předseda výboru) doplnil, že projednávali to, co je součástí dnešního zasedání, ve 
většině se shodli s radou, až na návrhy darů právnickým osobám, ale k tomu se dostaneme. 
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Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 9 pro 11, proti 0, zdržel se 2. 

Usnesení bylo přijato. 

Informace o hospodaření městského obvodu k 31. 5. 2016 

Zastupitelstvu byl předložen přehled hospodaření městského obvodu za uplynulé období. 
Hospodaření bylo v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění provedených úprav. 

Vzhledem k termínům účetní sestava byla předložena na „stůl“.  

Zůstatek na základním běžném účtu byl 1 630 209,53 Kč, na účtu v České národní bance bylo 34,66 
Kč, na výdajovém účtu 230 024,54 Kč a na příjmovém účtu 1 408 472,38 Kč. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 
městského obvodu do 31. 5. 2016 dle předloženého materiálu. 

Připomínky, diskuze: 

Nikdo se do diskuze nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 4. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 7/2016 

Dne 17. 5. 2016 obdržel městský obvod rozpočtové opatření, kterým rada města na své schůzi, 
konané dne 10. 5. 2016, usnesením č. 03883/RM1418/58 schválila rozpočtové opatření na 
poskytnutí městskému obvodu Pustkovec částky 80 tis. Kč, jako neinvestiční dotaci na „Opravu 
chodníků ul. Opavská“. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 7/2016, 
kterým se: 

a. Zvyšují převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy, na §6330, pol. 
4137, UZ 93, org. 509, o 80 tis. Kč, 

b. zvyšují běžné výdaje na §2219, pol. 5171, UZ 93, o 80 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Čeganová se domnívá, že by důvodové zprávy měly být obsáhlejší. Proč se má dozvědět, 
z rozpočtového opatření města, že my uhradíme z vlastních zdrojů 40 tis. Proč zde nemůže být 
uvedeno, že se jedná o chodník podél pana Lazara, rozpočtové náklady 120 tis., my z vlastního 
rozpočtu dáme 40 tis. a požádali jsme o dotaci a město nám dá 80 tis. V čem je problém, aby to bylo 
v důvodové zprávě? Aby materiály pro zastupitelstvo obsahovaly důležité informace, které máme 
dostat. Předpokládá, že to není první ani poslední materiál, který je takto připravený a nemá 
vypovídací schopnost. Člen zastupitelstva se přece nemá pídit a hledat v kterém usnesení rady nebo 
v kterém zápisu z komise výstavby se něco píše o nějakém chodníku. Stačilo by napsat tři věty, 
z kterých by bylo jasné: Opravujeme chodník od křižovatky s Krásnopolskou po pana Hoňka, 
rozpočet podle výkazů vychází na 120 tis., 80 tis. dostaneme z města, 40 tis. platíme my. Pak by si 
řekla, šikovní kluci a děvčata, dostali jsme 80 tis., ale takto bohužel.  

Ing. Ondruš vznesl námitku, že jsou šikovní – dostali 17. 5. rozpočtové opatření, ale rada již 10. 5. 
udělala rozpočtové opatření, už sedm dní předem to ví. 10. 5. to schválila rada města a 10. 5. i naše 
zastupitelstvo. Stanislava Udržalová jej opravila, že rada města to schválila 10. 5. a naše rada to 
projednala 23. 5., takže si myslí, že je to v pořádku.  

Ing. Ondruš se omluvil, zmátlo ho to rada města.      
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Nikdo další se již nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 2. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh schválení účetní závěrky městského obvodu r. 2015 

Podle zákona o účetnictví schvalují vybrané účetní jednotky účetní závěrku za uplynulé účetní 
období. 

Veškeré podklady pro projednání účetní závěrky městského obvodu byly popsány v předloženém 
materiálu a některé z nich budou použity při projednání tohoto bodu a dále při projednávání 
závěrečného účtu:  

Účetní výkazy byly v řádném termínu prostřednictvím magistrátu odeslány na Centrální systém 
účetních informací státu. Výkazová kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby. Závěrečný 
účet rozvažný souhlasil s Počátečním účtem rozvažným. Byla provedena inventarizace majetku. 

Byl proveden přezkum hospodaření externí auditní firmou TOP AUDITING s výsledkem, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o veřejnosprávních kontrolách, provedených u městského 
obvodu, byla předána primátorovi města dne 18. 1. 2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo předložený návrh účetní závěrky městského obvodu za r. 2015,  

2) schvaluje: 

a. účetní závěrku Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Pustkovec, zpracovanou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2015 za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, 

b. účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431), vykázaný za účetní 
období roku 2015 ve výši -284 016,70 Kč, do výsledku hospodaření minulých účetních 
období (účet 432). 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Ondruš vznesl technickou poznámku – předkládá Ing. Rudolf Kondula, předložil starosta.  

Ing. Čeganová se otázala v souvislosti s inventarizační zprávou, jak to vypadá s knihou Ves anděla 
strážce. Dodávka byla rozdělena na dvě hromádky – prodej a na rozdání. U prodeje je uvedeno, že 
byl prodán jeden kus za 446,- Kč a pak se někde dočetla, že 390 ks určené na rozdání a ty se 
odepsaly? Co se stalo s těmi 390 ks knížek. Pan starosta uvedl, že vede knihu o rozdaných knihách, 
komu je daruje. Paní účetní uvedla, že na základě doporučení magistrátu, kde knihy k rozdání 
nemohou být vedeny v podrozvahové evidenci, tak se to nahradilo operativní evidencí, vedenou 
písemně v sešitě, stejně jako doposud. Stejně jako lovecké a rybářské lístky. Kdysi to mohlo být, ale 
vše se mění, takže nyní si každý úsek vede svou agendu. Pan starosta dodal, že jsou odepsány 
účetně, ale fyzicky jsou zde a o darovaných knihách je vedena evidence.  

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

Hlasování č. 12: pro 11, proti 1, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh souhlasu s hospodařením r. 2015 (závěrečný účet) 

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se roční hospodaření zpracovává do 
závěrečného účtu, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu, o hospodaření s majetkem a vyúčtování 
vztahů k jiným rozpočtům.  

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad, nebo event. souhlasu s výhradami, na jejichž základě se přijme nápravné opatření a vyvodí 
se závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily škodu. 
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Podklady k projednání jsou uvedeny v předloženém materiálu a částečně jsou shodné z podklady 
předcházejícího bodu programu. 

Návrh byl radou městského obvodu a finančním výborem projednán a doporučen ke schválení. 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od 27. 5. do 
dnešního dne. Žádné písemné připomínky nebyly do dnešního dne občany předloženy. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

1) Projednalo závěrečný účet městského obvodu za r. 2015, obsahující v souladu s ustanovením 
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění), 
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a údaje o 
hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, vč. Zprávy o výsledku hospodaření 
za rok 2015, předloženou externím auditorem, 

2) souhlasí dle ustanovení § 17 odst. (7) písm. a) citovaného zákona s celoročním hospodařením 
Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Pustkovec roku 2015 bez výhrad. 

Připomínky, diskuze: 

Nikdo se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

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

Usnesení bylo přijato. 

Žádosti o dotace – Sokol, MŠ, Statim, Zahradkáři, Myslivci, SDH Pustkovec, AC ČEPO 

K projednání byly předloženy žádosti právnických osob o finanční příspěvky či dotace. Pan starosta 
navrhl k jednotlivým žádostem, které byly projednávány radou, respektive finančním výborem, 
postupně hlasovat jednotlivě a výsledek doplnit do souhrnného návrhu usnesení. 

*************************** 
1) Dopisem ze dne 22. 3. 2016 požádal předseda TJ o dotaci v neurčené výši na činnost. Rada 

městského obvodu doporučila usnesením č. 272/26 darovat 20 tis. Kč, finanční výbor doporučil 
neposkytovat peněžní dar. 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Závacký uvedl, že finanční výbor došel k závěru, že TJ Sokol Pustkovec by dali peněžní dar, ale 
pověřili by radu, aby 20 tis. dali rozpočtovým opatřením do věcných darů. Nejsou si jisti, jestli se 
Sokol chová jako správný hospodář. Ing. Čeganovou to trochu udivuje, protože existuje tzv. 
předběžná řídící kontrola, kde se u žadatelů před poskytnutím daru dělá tato kontrola a zjišťuje se, 
jak si vedou a co potřebují, potom když se blíží termín, do kdy mají předložit doklady, a jak to využili, 
tak je zase povinností toho, kdo dar poskytl, aby zkontroloval doklady a vše co má být. Mají obavy, 
že by to nedoložili a utratili bůhví jak? Ing. Závacký reagoval, že by to bylo třeba doložit fakturami 
např. za energii a protože nyní nechtějí nic dělat, tak jim ty peníze budou chybět. Ing. Čeganová: a 
pokud to dají na činnost – na nákup dresů atd., pokud jim schválí konkrétní účel, tak nemůžou dát 
fakturu za energie. Ing. Závacký si není jist, ale nevěří jim. Nikdo další nic dalšího do diskuze 
nevznesl. 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar TJ Sokol 
Pustkovec. 
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 4. 

Usnesení bylo přijato. 

*************************** 
2) Dopisem ze dne 7. 4. 2016 požádala ředitelka MŠ o poskytnutí finančního příspěvku na 

zakoupení herních prvků. Rada městského obvodu doporučila usnesením č. 276/26 darovat 10 
tis. Kč a finanční výbor to potvrdil. 
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Bez rozpravy. 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč 
MŠ Makovského na zakoupení herních prvků. 
Hlasování č. 15: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato.  

*************************** 

3) Dopisem ze dne 12. 4. 2016 požádal provozovatel babyboxů o dar na provoz. Původně rada 
městského obvodu usnesením č. 290/28 dar nedoporučila, ale finanční výbor doporučil darovat 
2 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Závacký doplnil, že Babybox zachraňuje životy a je to také forma propagace našeho MOb, kde 
ve veškerých propagačních materiálech bude uvedeno naše logo. Marie Tichá se otázala, zda je to 
nový Babybox na Fifejdách někde u radnice? Pan tajemník odpověděl, že je vyměněný za ten 
původní, co tam byl. 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo poskytnout peněžitý dar z.s. Babybox – 
STATIM ve výši 2 tis. Kč 
Hlasování č. 16: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato.  

*************************** 

4) Dopisem ze dne 2. 5. 2016 požádala jednatelka spolku o poskytnutí příspěvku na rok 2015; rada 
městského obvodu doporučila usnesením č. 297/28 darovat žádaných 25 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: 

Marie Tichá navrhla darovat 30 tis., jelikož zahrádkářů přibývá a Pustkovec stárne. Na zájezdy se 
mohou přihlašovat i ostatní lidé.  

Protinávrh usnesení p. Marie Tiché zní:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo) poskytnout příspěvek občanskému 
sdružení Zahradkáři Pustkovec pro rok 2016 ve výši 30 tis. Kč. 
Hlasování č. 17: pro 1, proti 3, zdržel se 9. 

Projednání původního návrhu (rady a finančního výboru) usnesení: 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 25 tis. Kč 
pro z.s. Zahrádkáři Pustkovec na činnost v r. 2016  
Hlasování č. 18: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato.  

***************************  

5) Myslivecké sdružení Děhylov požádalo o finanční dar dopisem ze dne 8. 5. 2016 pro zajištění 
jejich činnosti při přikrmování v zimním období. Rada městského obvodu doporučila usnesením 
č. 300/28 darovat 4 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: Bez rozpravy 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 4 tis. Kč 
pro z.s. Myslivecký spolek Děhylov na nákup krmiva. 
Hlasování č. 19: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato.  

*************************** 
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6) Dopisem ze dne 16. 5. 2016 požádal starosta sdružení o poskytnutí příspěvku ve výši 30 tis. Kč 
na činnost mladých hasičů a sdružení v r. 2016. Rada městského obvodu doporučila usnesením 
č. 305/28 darovat žádaných 30 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: Bez rozpravy 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 30 tis. Kč 
pro Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec na činnost mladých hasičů a sboru v r. 2016. 
Hlasování č. 20: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato.  

*************************** 

7) Dopisem ze dne 23. 5. 2016 požádal předseda AC ČEPO o dotaci v neuvedené výši na pronájem 
haly; rada doporučila usnesením č. 312/28 darovat 20 tis. Kč. Finanční výbor doporučil darovat 
18 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: Bez rozpravy 

Návrh usnesení:  

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 18 tis. Kč 
pro AC ČEPO Pustkovec na úhradu pronájmů sportovní haly v r. 2016. 
Hlasování č. 21: pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato.  

*************************** 
Rozprava pokračovala návrhem zmocnění k podpisu darovacích smluv. Nikdo se o slovo nepřihlásil 
a přistoupilo se k hlasování. 

Návrh usnesení:  
(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření 
darovacích smluv dle tohoto usnesení. 
Zm.: Stanislav Pyš 
Hlasování č. 22: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato.  

*************************** 

Návrh na rozšíření usnesení: (Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) pověřuje radu MO 
k přesunutí částky 20 tis. Kč na položku §3429, pol. 5194 (věcné dary). 

Ing. Čeganová se otázala, proč zastupitelstvo neuloží radě, aby se to přesunulo. Marie Tichá 
reagovala, že tím pádem nebylo rozhodnuto, že se Sokolům budou poskytovat věcné dary. Pan 
tajemník doplnil, že o tom rozhoduje rada; ta na tomto základě provede rozpočtové opatření. 

Hlasování č. 23: pro 9, proti 0, zdržel se 4. 

Usnesení bylo přijato.  

Podnět manželů ženatých k projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“ 

Manželé Ženatí se dopisem ze dne 24. 4. 2016 obrátili na zastupitelstva městských obvodů 
Pustkovec a Poruba se svým podnětem k projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“, jehož součástí 
je řada doporučení k možným dopravním a bezpečnostním rizikům.  

Podnět se předkládá k jednání zastupitelstvu. Pan starosta sdělil, že na několik bodů, na které znal 
odpověď, již odpověděl Ing. Ženatému. K bodu 2, kde se dotazuje na chodník, si při jednání MMO 
vzpomněl, že je v tomto místě problém, kde je reklamní panel a jeho smlouvu má Poruba. Zřejmě 
by přišli o velké peníze a tak to nechtějí uskutečnit a čekají na dobu, kdy skončí lhůta smlouvy. O 
tomto se doslech od místostarosty. 

Přístup po ul. Pustkovecké od ulice Martinovské - pouze po silnici, chybí zde chodník, který však je 
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možno zřídit. Souvisí s možností přístupu a napojení do Turkova a všechny tři zastávky MHD Bedřicha 
Nikodéma.: Pan starosta si myslí, že je vypracován projekt, na který je vystaveno stavební povolení 
– rekonstrukce dolní části Pustkovecké a do toho bylo projektantem Ing. Martinem Krejčím řečeno, 
že do toho nemá zasahovat a už to ani nejde. Pokud se chodník udělá, tak je to v Porubském 
katastru, takže je to věc Poruby. 

Pustkovecká ulice – chodník k hornímu konci rybníka (od soukromého pneuservisu). – Je tam starší 
betonový chodník. Kolem celé Pustkovecké ulice není chodník, tedy i zde vstup silnice na chodník. – 
Do toho opět nemohou zasahovat.   

Chodník z ulice Ve Dvoře přes Pustkoveckou ulici – bezpečnostní zábrany pro pěší, trasa od 
restaurace Zuzany a zastávky MHD Heyrovského. – Bylo to a je to v řešení toho projektu. Bude zde 
vyvýšený přechod, bezpečností pás, takový retardér. Je to v plánu. 

Silniční odbočka z Pustkovecké ulice k tenisovým kurtům a firmě ABENA – vše bez chodníku pouze po 
silnici s velkým dopravním provozem. – Opět odpověděl, že silnice k firmě ABENA je v soukromém 
vlastnictví a my do toho nemůžeme zasahovat. Pokud někdo při revitalizaci osloví firmu, to uvidíme. 

Z ulice Na Makytůvkách přes Pustkoveckou ulici – v ulici Na Makytůvkách není chodník – je velmi 
úzká; do údolí pokračuje chodník. – Tam je to neřešitelné, tři metry jsou dané, je to jednosměrka a 
chodník nepřipadá v úvahu. 

Křižovatka Pustkovecká ulice x ulice 17. listopadu – vstup po chodníku od bludného balvanu. – Není 
si jistý, co tím myslel, jelikož vstup je tu řádný. 

Vstup po chodníku u ulice 17. listopadu od zastávky MHD Pustkovec. – Také si myslí, že je to 
v pořádku zajištěný. 

Místo pro zřízení nového vstupu – vstup po chodníku od MŠ Slavíkova nad firmou ABENA – proti 
vstupu z ulice Na Makytůvkách. – Mohl by být vchod do PÚ, ale opět je to v Porubském katastru. 

Vstup po chodníku od ulice Ježkova naproti vstupu z ulice Ve Dvoře. Vstup po chodníku shora z ulice 
Karla Pokorného od střední školy a základní školy. – Je to v pořádku. 

Vstup po chodníku zezdola k hrázi rybníka z ulice Karla Pokorného. – Je úzký, ale je to na území 
katastru Poruby.  

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí podnět RNDr. Ivany Ženaté a 
RNDr. Lukáše Ženatého, PhD., k projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“. 

Rozprava: 

Ing. Čeganová čekala, že dostanou návrh nějaké odpovědi manželům Ženatým a že tam také bude 
jedna věta: Město Ostrava připravuje výstavbu tramvajové tratě po ul. Bedřicha Nikodéma a tím, že 
dojde k jisté úpravě a tou tramvají zde bude přijíždět mnohem více občanů. Ať manželé Ženatí ví, že 
se něco takového chystá. Brala to tak, že oni nám dávají podnět a čekala, že bude připraven návrh 
odpovědi, aby věděli, co všechno se tady chystá. Neví, jak pan starosta odpověděl, zda písemně 
nebo e-mailem, ale naše reakce bude: vzali jsme to na vědomí. Rudolf Škovran je rád, že přišel 
takový podnět, ale je trochu smutný v tom, že pan Ženatý dělal na magistrátě v minulém volebním 
období, a když obec něco chtěla, tak nebyl nápomocný obci a dělal, jakoby tu nebydlel. Trochu ho 
mrzí, že z jeho strany, až po tom co odešel z magistrátu, se stará o to, co se v obci děje, ale to uvádí 
jen na okraj. Minulé zastupitelstvo mělo dost těžkou pozici a nějaká nápomocná ruka z magistrátu 
tam nebyla. Pan starosta reagoval, že v době, kdy psal odpověď, tak v té době nebyla o tramvaji 
ještě vůbec řeč. Ing. Blažek dodal k panu Škovranovi, že pokud ví, tak pan Ženatý pomohl určitě ve 
více věcech, jen o tom někteří lidé nevědí, a když to neví, tak to neznamená, že to není pravda. Mohl 
by jmenovat, ale nebude to rozebírat. Rudolf Škovran odpověděl, že to nevěděl, ale myslí si, že mohl 
na magistrátu vystoupit. Pokud mám na magistrátě známé, tak se snažím pomoci obci, jak to v rámci 
jejich funkce jde. To je jeho názor, každý ten názor má jiný. Ing. Urban doporučil, aby tento podnět 
byl využit k tomu, aby na magistrát jsme dali vlastní podnět. Dnes je situace taková, že dolní 
Pustkoveckou projektuje na základě objednávky investičního oboru MMO komunitní centrum. Dělá 
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se ve spolupráci Poruby a MO. MO dělá novou tramvaj po Bedřicha Nikodéma, kde tady bude nová 
změněná situace a jak se bude mezi tramvají a novou Pustkoveckou, komunitním centrem, 
hasičárnou a zbytkem Poruby, jak to bude propojené dopravně, i jak z hlediska pěší, tak by jsme se 
o to měli zajímat. Všechno jde mimo nás a my se k tomu nevyjadřujeme, jsme pouze informováni, 
že to bude takto. Proto by tento podnět využil k tomu, aby si vyžádal, jak to teda vůbec bude, kdo 
to řeší, jestli se někdo zabývá tím, jak se lidé z tramvaje dostanou do komunitního centra, zda tam 
bude chodník apod. Pokud nebudeme s těmi podněty přicházet, tak se stane, že několik izolovaných 
projektů se bude předělávat, dodatečně rozkopávat, stavět nové chodníky. K tomu, co píše pan 
Ženatý, rozumí, jelikož kolem jeho domu projíždí celá ta nově dostavovaná část nahoře, dopravní 
řešení je špatné. Ani on by do své garáže neměl odbočit doprava a měl by jezdit okolo p. Ženatého. 
Měl by jet zespodu, je tam zákaz. Doporučuje, aby rada oslovila s tímto podnětem projektanty a 
investiční odbor magistrátu, aby v jakési koordinaci těchto projektů, které jdou mimo nás, mohlo 
dojít. Oni izolovaně nemusí tu motivaci mít.  

Pan starosta navázal, že je pravda, že situace s tramvají změní mnoho. Chodí na jednání ohledně 
revitalizace a o tramvaji nepadlo ani slovo, takže oni o sobě neví. Ing. Urban dodal, že právě proto 
bychom měli s takovými podněty k celkovému pohledu řešení situace přicházet a právě podnět pana 
Ženatého by k tomu použil.  

Ing. Čeganové vadí, že někdo zpracovává projekt a oni nejsou nositeli myšlenky, ani projektu. Na 
stránkách nemá nic a na stránkách Poruby je celá záložka o jednáních a náklady apod. Vadí ji to a 
stále se nemůže zbavit dojmu, že jako MOb, když mají rozhodovat o svém území, tak se toho 
dobrovolně vzdáváme. Pan starosta říká, že chodí na jednání, ale dnes očekávala, že se doví za tři 
měsíce něco nového a někde se posunou. Tady je komunitní centrum, tramvaj, projekt a je potřeba 
to koordinovat včetně dolní Pustkovecké. Má obavu, že pokud to pustí a budou jen čekat, až přijde 
někdo z města aj., tak toho moc nevyřídíme.  

Pan starosta odpověděl, že chodí na jednání k revitalizaci. Vzalo si to na starost město, my na to 
peníze nemáme. Je to založeno na výkupech pozemku, aby se to mohlo vůbec realizovat. Do 15. 7. 
bylo osloveno 26 majitelů soukromých pozemků, aby se k tomu vyjádřili, zda pozemky prodají. 
Pokud se pozemky neprodají, tak se nebude revitalizovat a zůstane vše při starém.  

Mgr. Veronika Tichá se otázala, jak bude revitalizace probíhat, když k tomu dojde.  

Rudolf Škovran navrhl panu starostovi, aby se domluvil s Porubou nebo městem, pokud je nějaký 
projekt nebo představa a dát to společně na stránky. Pan starosta uvedl: obnova dřevin, potok 
v zoufalém stavu, kde se to kříží, protože by tam chtěli nějaké tůňky, ale Povodí Odry při poslední 
kontrole zápis nedodalo. Říkali, že budou pro betonové koryto, což je vůči rybníku dle něj správné – 
aby zde tekla čistá voda a ne splašky. To vše je k řešení a na dlouhou dobu. Více odpočinkové zóny 
– za což Pustkovec nerad bojuje, protože ten bordel v pondělí ráno je velký a těch lidí na úklid tu 
tolik není. Zatím o tom nebyla řeč, jelikož je na starost momentálně výkupy pozemku.  

Ing. Ondruš se vrátil k problému – manželé Ženatí se dopisem se 24. 4. obracejí na zastupitelstvo. 
Pan starosta ocitoval, oni si přečetli a je zde napsáno, projednáno radou MOb 23. 5., ale žádné 
stanovisko, nic. Pokud nás oslovili, tak slušnost zastupitelstva je odpovědět – ano, zapracujeme na 
jednáních s MMO, Porubou atd., ale zde není nic. „Bere na vědomí“, dle něj není dobrá věc.    

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil. 

Hlasování č. 24: pro 8, proti 0, zdržel se 4. 

Usnesení bylo přijato. 

Informace o nesouhlasu ZMOb Poruba se změnou katastru 

Usnesením č. 59/5 ze dne 30. 9. 2015 zdejší zastupitelstvo požádalo zastupitelstvo městského 
obvodu Poruba o vyslovení souhlasu se změnami hranic katastrálního území Pustkovec; 
zastupitelstvo městského obvodu Poruba dne 30. 3. 2016 svým usnesením č. 182/ZMOb1418/10 
vyjádřilo nesouhlas s žádanými změnami. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí nesouhlas městského obvodu 
Poruba se změnami katastrálního území Pustkovec. 

Připomínky, diskuze: 

Rudolf Škovran poznamenal, že o tom se již bavili minule, teď je to jen potvrzené písemně. 
Nikdo se do rozpravy nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 25: pro 11, proti 0, zdržel se 2. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh na vzdání se předkupního práva k nemovité věci 

S odkazem na ustanovení § 3056 NOZ bylo na základě žádosti Biskupství ostravsko-opavského 
(sídlem Kostelní nám. 3172/1, Ostrava-Moravská Ostrava) ze dne 16. 5. 2016 (přijato podatelnou 
dne 1. 6. 2016), navrženo po projednání v radě městského obvodu dne 3. 6. 2016 zastupitelstvu 
městského obvodu (v postavení „předkupníka“) vzdát se předkupního práva ke stavbě kaple (ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Pustkovec), stojící na pozemku parc. č. 4232/1 ve vlastnictví 
SMO, svěřeného městskému obvodu Pustkovec. 

Vzdáním se předkupního práva bude umožněno vlastníkovi stavby ji prodat kupujícímu, kterým je 
Pravoslavná církevní obec v Ostravě-Pustkovci; ten by měl posléze podat žádost o odkoupení 
pozemku pod stavbou, aby tak došlo ke sjednocení vlastnictví stavby a zastavěného pozemku. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1. Projednalo žádost o vzdání se předkupního práva ke stavbě kaple sv. Andělů strážných, 
předloženou dne 1. 6. 2016 Biskupstvím ostravsko-opavským, 

2. rozhodlo vzdát se předkupního práva ke stavbě bez čísla popisného, zapsané na LV č. 15, 
stojící na pozemku parc. č. 4232/1 o výměře 111m2, zapsaném na LV č. 484 (vše v 
katastrálním území Pustkovec, obec Ostrava), ve prospěch prodávajícího / vlastníka 
uvedené stavby Biskupství ostravsko-opavské, IČ: 65468953, sídlem Kostelní nám. 3172/1, 
Ostrava-Moravská Ostrava. 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Čeganová: Je překvapena, že nejprve podepsali kupní smlouvu a až teprve potom nám poslali 
žádost, jestli máme nebo nemáme zájem. Nejprve se nás měli zeptat a posléze uzavřít kupní 
smlouvu, jelikož takhle se vystavuji riziku. Chtěla se zeptat, zda proběhlo ve farnosti hlasování a jak 
dopadlo. Pan starosta odpověděl, že neví. Radou to prošlo korespondenčně a v kostele neví, jak to 
dopadlo. Cena pozemku pod kaplí je 850 Kč/m2, dle cenové mapy, celkem to tedy dělá 94 350 Kč, 
které by mělo dostat město Ostrava v případě, že se vzdají kupního práva. Pan tajemník (s hlasem 
poradním) vysvětlil paní Ing. Čeganové, že její otázky se vztahují k soukromému právu, které 
zastupitelstvo jako subjekt veřejného práva neřeší. Na MOb Pustkovec je jen, zda se vzdá nebo 
nevzdá předkupního práva. Pokud by se nevzdalo, mělo by nejspíš kapli koupit. Jak to bylo na „farní 
radě“ je zřejmě jasné, dle toho jak to dopadlo – kupní smlouva je sepsána a čeká se na vyjádření 
majitele pozemku a pokud se nevyjádří do 30 dnů, tak je to považováno za tichý souhlas a stavba 
bude prodána a kupní smlouva nabyde účinnosti.  

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování č. 26: pro 10, proti 1, zdržel se 2. 

Usnesení bylo přijato. 
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Různé další záležitosti 

Pan starosta informoval přítomné: 

Místo velitele služebny Martinovská, Bc. Jindřicha Petrušky nastoupil jako nový vedoucí oblasti Petr 
Zukal; z důvodu zaneprázdněnosti se bohužel nemohl dnes zúčastnit a přijde na pravidelnou schůzku 
se starostou v úterý ráno.  

Do konce června vyjde zpravodaj, do kterého bylo napsáno několik článků. 

Dále, jelikož zde není zástupce SDH Pustkovec Pavel Tichý, dovolí si jeho i svým jménem pozvat 
všechny na den 25. 6. na Extraligu ČR v požárním sportu, kde zároveň proběhne i soutěž o Putovní 
pohár Pustkovce. 

Rudolf Škovran odpověděl Ing. Čeganové k dotazu na propojení ul. Marty Krásové a Slavíkovy – po 
neoficiálních jednáních, které vedl s Ing. Horákem, nechtěli „tlačit na pilu“ více, než je třeba, 
z důvodu nějakého taktizování, ale již šel oficiálně dopis na starostu Poruby, vedoucího stavební 
komise a Ing. Horáka, aby se svolala oficiální schůzka. Už je teď jasné, že ten problém, na který se 
Poruba vymlouvala, je zrušený kruhový objezd na Opavské (směrem na Studentskou). I na tom 
základě se nyní psal dopis na starostu Poruby a jejich stavební komisi k obnovení jednání již 
k vyřízenému a danému povolení. Jedná se hlavně o bezpečnost sídliště, ani ne o lidi, kteří nás 
obtěžují tím, že jezdí přes Pustkovec. Znovu zdůraznil to, co zdůraznil i primátorovi města, že je to 
sídliště s jedním vjezdem a asi 8 tis. obyvateli, a pokud by se stala havárie na ul. Pustkovecké, tak by 
se tam nedostaly záchranné složky. Jednání pokračuje a pokračují i další stavby, které mají v plánu a 
u některých je převezl trochu magistrát, ale možná to byla jejich chyba.   

Ing. Čeganová poděkovala za tyto dílčí a kusé informace, ale zdůraznila, že zastupitelstvo je to, které 
má schvalovat financování. Rada je sice výkonným orgánem zastupitelstva a měla by hospodařit 
podle schváleného rozpočtu. Pokud dělá rozpočtové opatření, mělo by to být vždy v souladu 
s programem rozvoje, co v tom roce chtějí dělat, což se doteď řádně nedozvěděla. Má zde několik 
dotazů, na které bude chtít písemnou odpověď:  

• informace k záměru tramvajové trati Bedřicha Nikodema,  

• odpověď k dopisu ředitele HZS MSK,  

• informaci o projektu „Proměna Pustkoveckého údolí“,  

• bližší informaci ke komunitnímu centru  

• k hale TJ Sokol Pustkovec.  

Kdyby se nad tím přemýšlelo, tak by mohli o halu žádat a mohlo by to navazovat i na hasičárnu, 
protože v minulých studiích byl uveden i sál pro nějakou evakuaci osob apod. Protože se ovšem 
musela udělat úsporná varianta hasičárny, tak sál tam nebude, ale naproti je tělocvična, kterou je 
třeba opravit a sál tam je. Tzn., že je třeba pouvažovat, co by se dalo spojit dohromady a kde zažádat 
a jakým způsobem to napsat a je více způsobů jak toho získat – opravená hala, evakuační sál, nová 
hasičárna. Jít na město a říct, že máme tento nápad. Pan starosta reagoval, že nápad je jedna věc a 
finance druhá. Místostarosta Ing. Kondula: první myšlenka byla, že se to převede na Ostravu, Sokol 
to neschválil. Chtěli vyvolat druhé jednání sokolů na variantu, kdyby se převedla na Pustkovec, ale 
Sokol měl stejné stanovisko. Pan tajemník poznamenal, že právě tak by se třeba dall vyvlastnit dům 
Ing. Čeganové; ta se ohradila, že nechce někoho vyvlastňovat, ale že hledá řešení a způsob, jak 
zachránit halu TJ Sokol, aby zůstala v Pustkovci. Vždy se dá najít nějaké řešení, jen je třeba hledat 
varianty. Pan tajemník dodal, že investovat do cizího majetku nelze; Ing. Kondula dodal, že oni 
(SOKOL Pustkovec) to prostě nechtějí dát. Ing. Ondruš doporučil, aby je v tom na chvíli „vymáchat“. 
Nebudou mít na energie, na nic a pak s nimi zkusit znovu jednat. Pan starosta doplnil, že spojení 
s hasičárnou nevidí, protože Ing. Vlček je proti takovým věcem: Potřebuje garáže pro auta, má jiný 
názor. Ing. Ondruš dodal, že by to nebyl majetek hasičů, ale Pustkovce. To byl jen nápad na nějaké 
evakuační centrum. Nechte s nimi ty chlapy jednat a co když změní názor a pak je třeba jednat. Pan 
tajemník poznamenal, že takové evakuační prostory jsou málo významné, jelikož vedle jsou koleje 
VŠB, do kterých se stěhovala v roce 1997 čtvrtina zaplavené Ostravy. Takové nevyhovujících místo 








