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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Volební období r. 2014 – 2018 

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

Den konání: Středa 14. prosince 2016, zahájeno v 1705 hodin 
 
Místo konání: Zasedací místnost úřadu městského obvodu. 
 

Zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec řídil pan 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. Následně požádal všechny přítomné, aby si 
vypnuli nebo ztišili své mobilní telefony, aby jednání nebylo zbytečně rušeno.  

Starosta uvedl, že dle prezenční listiny se účastní zasedání zastupitelstva 14 členů (omluven Tomáš 
Hlaváč) a je tedy schopno se usnášet.  

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.  

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, 
jehož návrh dnes obdrželi. 

Zápis 10. zasedání ověřovaly Marie Tichá a Stanislava Udržalová; starosta obě požádal, aby sdělily, 
zda zápis odpovídá průběhu zasedání.  

Obě shodně uvedly, že zápis přečetly, odpovídá průběhu zasedání a doporučují jej ke schválení. 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Marie Tiché a Stanislavy 
Udržalové o ověření zápisu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 
31. 10. 2016. 
Hlasování č. 1: Kdo je pro návrh 13, kdo je proti návrhu 0, kdo se zdržel 1.  
Usnesení bylo přijato. 

Ověřovateli zápisu 11. zasedání zastupitelstva byli navrženi Pavel Tichý a Ing. Petr Urban. Navržení 
členové shodně souhlasili a další připomínky podány nebyly. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 11. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Pavla Tichého a Ing. Petra Urbana. 
Hlasování č. 2: Kdo je pro návrh 14, kdo je proti návrhu 0, kdo se zdržel 0.  
Usnesení bylo přijato. 
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K jednání byl stanoven program zasedání, který zastupitelé obdrželi v pozvánce, a to: 

1. Kontrola plnění usnesení  

2. Zápis kontrolního výboru 

3. Zápis finančního výboru 

4. Informace o čerpání rozpočtu r. 2016 – k tomu byla rozdána příloha 

5. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 15/2016  

6. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 16/2016 

7. Návrh schválení rozpočtu na r. 2017 a rozpočtového výhledu na rr. 2018 – 2020 

8. Návrh poskytnutí peněžitých darů FO a PO (tento materiál byl doplněn o návrh daru pro 
ZŠ Valčíka a byly k němu rozdány nové „košilky“) 

9. Návrh vyslovení záměru prodeje pozemku parc. č. 3863/5 

10. Návrh neprodat část pozemku parc. č. 3970/1 

11. Návrh prodeje pozemku parc. č. 4026/5 

12. Návrh odúčtování zmařené investice 

13. Návrh souhlasu se svěřením části pozemku parc. č. 4223/4 (opraveno na 4403/4) 

14. (PŘÍNOS) Návrh vyslovení záměru prodeje části pozemku parc. č. 4269 

Různé a organizační záležitosti 

Všechny materiály byly rozneseny předem; „na stůl“ zastupitelé obdrželi: 

� podklad k informaci o čerpání rozpočtu, tedy účetní sestavu ze dne 7. prosince, která nebyla 
v době roznosu materiálů k dispozici,  

� doplněnou „košilku“ k materiálu č. 8, 

� jako PŘÍNOS materiál č. 14, 

� další materiál do „různého“, 

� souhrnný návrh usnesení, 

� obvyklou zprávu o činnosti orgánů městského obvodu, 

� usnesení ze 40. schůze rady a prosincový zápis letopisecké komise. 

Následně se pan starosta otázal, zda jsou k navrženému programu dotazy, doplnění, připomínky. 

Pan tajemník Bc. Petr Müller vznesl technickou poznámku o změně parc. č. z 4223/4 na 4403/4 
v materiálu č. 13. Vysvětlil, že odpoledne přišel e-mail z majetkového odboru MMO, kde žádají o 
vyjádření k tomuto parc. číslu. Týká se to směnovaných pozemků Andrease Holuši.  

Nikdo se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování o návrhu programu: 
Hlasování č. 3: pro 14, 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. 
 
Rozprava:  
Ing. Čeganová si přečetla informaci o činnosti starosty a zaujaly ji tři věci: 4. 10. 2016 - účast na 
odboru ochrany životního prostředí, přehodnocení situace malého zájmu majitelů soukromých 
pozemků za nízkou cenu. Odsouhlasen zastupitelstvem města pouze jeden pozemek a navržena 
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revitalizace pouze na pozemcích města. Když si město dává tento projekt do svého strategického 
rozvoje, jaký je teda další postup a co pro to městský obvod může udělat? Pan starosta odpověděl, 
že prozatím nejspíše nic, je to v plánu na příští rok revitalizovat. Co bude dál a jestli k tomu dojde, 
vůbec nevíme.  
Ing. Čeganová: dne 21. 10. 2016 předáno staveniště k vytyčení síti na dolní části Pustkovecké 
stavební firmě. To se jedná o rekonstrukci dolní části Pustkovecké? Pan starosta reagoval, že se o to 
nejedná. Výtluky byly v zoufalém stavu, tak komise výstavby navrhla opravit krajnici komplexně 
v délce 100m a šířce 1m. Je to bráno jako oprava výtluku a šlo se 40cm do země, včetně podlaží, 
museli být osloveni správci sítí.   
Ing. Čeganová: 8. 11. 2016, účast na Sboru starostů, řešení článku 22 statutu města, lze to přiblížit? 
Pan starosta reagoval, že na zastupitelstvu města k tomu nedošlo, jedná se o odebrání pravomocí 
měst. obvodům v rámci plánování dopravy a strategických plánů města. Dodnes k tomu nedošlo, 
nebylo to projednáno.  
Ing. Čeganová se zeptala, zda pan starosta necítí potřebu, že by se mohl opřít o usnesení našeho 
zastupitelstva, že bychom odsouhlasili, že s tímto nesouhlasíme, aby toto město udělalo. Pan 
starosta odpověděl, že si myslí, že je to předčasné. Byl dnes na zastupitelstvu města a primátor 
prohlásil, že zatím nikdo nemá žádné informace a už se šíří takovéto petice. Starostové Poruby a 
Pustkovce byli seznámeni s touto problematikou.  
Ing. Čeganová se vrátila ke své otázce. Někdo z vedení města předložil návrh na úpravu statutu, jak 
bylo řečeno, zatím je to tak, že pokud chce někdo něco realizovat, tak městský obvod by s tím měl 
souhlasit. Nebylo by vhodné, aby měl starosta silnější postavení v tom, že to projednali na 
zastupitelstvu a zastupitelstvo s touto navrženou úpravou nesouhlasilo? Pokud vystoupí jen 
starosta, tak to nemá takovou sílu, jako když s tím nesouhlasí zastupitelstvo. Domnívá se, že by bylo 
vhodnější to mít podpořeno i usnesením zastupitelstva. Dále k usnesení 38. rady ze 7. listopadu – 
rada rozhodla o výběru nabídky Pavel Kupský za cenu dle předložené cenové nabídky. Usnesení rady 
by mělo být vždy takové, že je z toho usnesení jasné, co to bylo, kdo to byl, jak se jmenoval a za 
kolik. Navrhuje, aby toho usnesení bylo doplněno. Dále si přečetla zápisy z komise výstavby a hledala 
v materiálech zastupitelstva informace, které nenašla. Zápis z 13. září – bylo vedeno jednání o 
zástavbě plochy mezi ul. Opavskou a Krásnopolskou a komise doporučila navštívit útvar hlavního 
architekta se žádosti o zpracování plánu na zástavbu této plochy v souladu s územním plánem. 
Pověřuje Stanislava Pyše a Rudolfa Škovrana. Pokud odpoví dnes, bude ráda, jinak požádá o 
písemnou odpověď. Zápis 15. 11. komise výstavby – byla seznámena s rozpracovanými akcemi na 
rok 2017. Hledala v návrhu rozpočtu na příští rok a také zde nic nenašla a také požádá případně o 
písemnou odpověď.  
Pan starosta požádal pana předsedu komise výstavby Rudolfa Škovrana. Co se týče prostoru mezi 
Opavskou a Krásnopolskou, jedná se o část za Palačkem. V tuto chvíli nemá magistrát vyjasněné, co 
tam chce stavět, tak chtějí udělat nějaký obecný plán, aby ten obecný plán zástavby mohli 
zrealizovat, museli nejprve získat patřičné informace na magistrátě a zjistit, jak mají postupovat. 
Bylo jim doporučeno, že si mají nejprve sezvat majitele pozemku, kterých je cca 80, takže to chvíli 
trvá a je to v procesu. Až je svolají, budou s nimi jednat, pak můžou jít s návrhem na město. Jedná 
se o celý prostor, na místo bývalého projektu Makro, až ke Globusu. Mají představu o tom, co tam 
bude, nejprve ale chtějí slyšet názor vlastníků půdy. Představa je taková, že se tam budou rodinné 
domky, zda to budou chtít vlastníci, to se neví. Pokud budou chtít vědeckotechnologický park, tak 
tam bude park. Marie Tichá se otázala, že rada dala za úkol panu Čaneckému, aby vytipoval pozemky 
k zástavbě, tak zda se to již stalo nebo ne. Pan Škovran reagoval, že se tak nestalo a myslí si, že 
v Pustkovci již těch pozemku moc není a někdo tam chtěl stavět, ale Poruba mu nepovolila vjezd na 
ul. Bedřicha Nikodema. Prozatím se nic nedělo, protože jich je málo. Paní Tichá se otázala, proč rada 
vyžadovala po panu Čaneckému takovou informaci. Pan Škovran odpověděl, že v některých místech 
je zástavba přehuštěna a ten prostor je takový, že je to tu naplácané jedno přes druhé. Magistrát 
má stanovený nějaký plán rozvoje, kde jsou stanovené min. plochy a je to stanoveno i pro Pustkovec, 
jen to nikdy nevyužíval. Proto pověřili pana Čaneckého, aby si to prostudoval a řekl, do jaké velikosti 
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se budou parcely používat pro stavby a kdy už ne. Marie Tichá reagovala, že se musí jednat o 
individuální bydlení dle územního plánu a pokud si pamatuje, tak jediný obecní pozemek, který je 
v Pustkovci nezastavěný je 4166/2 a tam se stavět nedá, kde jsou další? Pan Škovran odpověděl, že 
jsou zahrady apod., kde už je zase něco plánovaného. Pan tajemník doplnil, že se nejedná pouze o 
obecní pozemky, ale o soukromé pozemky a zahrady. Pan Škovran reagoval, že všechny obvody mají 
zpracovaný plán městem a my to nikdy nevyužívali. Paní Marie Tichá: soukromníci si do toho 
nenechají mluvit, zda mají prodat zahradu nebo ne.  
Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování.                       
Hlasování č. 4: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 

Následovala kontrola usnesení: Splněno bylo usnesení č. 116/9: Dne 15. 11. 2016 se na úřadu 
městského obvodu sešli zájemci o prodej pozemku parc. č. 4026/2 Vilém Vengrin a Lumír Ptáček, 
zastupovaný synem; bude projednáváno u materiálu č. 11. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje předloženou kontrolou plnění usnesení 
zastupitelstva městského obvodu. 
Rozprava:  
Nikdo se o slovo nepřihlásil a pan starosta dal hlasovat. 
Hlasování č. 5: pro 14, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Na kontrolu usnesení navazoval zápis z jednání kontrolního výboru. Kontrolní výbor na svém 
jednání, konaném dne 23. 11. 2016, projednal přehledy plnění usnesení zastupitelstva a rady 
městského obvodu, dále se seznámil s průběhem a výsledky poptávkových řízení na dodávku 
manipulační plochy u budovy úřadu a na zimní údržbu na rr. 2016 – 2017. Podrobnosti jsou v zápisu. 
Návrh usnesení:  
Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu, konaného 
dne 23. 11. 2016. 
Rozprava:  
Pan starosta zahájil k projednávanému bodu rozpravu a předal slovo předsedovi kontrolního 
výboru.  
Pan Tichý: vše je v zápisu, kdyby byl nějaký dotaz, tak ho zodpoví.  
Hlasování č. 6: pro 14, proti 0, zdržel se 0.  
Usnesení bylo přijato. 

Dalším bodem je zápis finančního výboru: Finanční výbor na svém jednání, konaném dne 14. 11. 
2016, projednal čerpání rozpočtu městského obvodu do 30. 10. 2016, návrhy přijetí rozpočtových 
opatření čč. 15 a 16, návrh rozpočtu na r. 2017 a rozpočtový výhled na léta 2018 – 2020; všechny 
návrhy doporučil ke schválení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 14. 11. 2016. 
Rozprava:  
Ing. Závacký sdělil, že se již bohužel před zastupitelstvem nestihli sejít. Projednávali hlavně čerpání 
rozpočtu na účtech a seděli hlavně nad rozpočtem a dali nějaké připomínky radě a ty byly 
odsouhlaseny. Marie Tichá se otázala k zápisu, kdy finanční výbor rozhodoval nebo projednával 
žádosti fyzických osob a není tady k projednání Nadace Landek a Sokol Pustkovec, proč to 
neprojednával? Ing. Závacký odpověděl, že Sokol Pustkovec se již projednával předtím, kde částka 
20 tis. byla převedena do věcného daru, je to nová žádost, ale na tu stejnou věc. Bavili se hlavně o 
rozpočtu, ví, že Landek nikdy nic nedostal, takže se k tomu asi nějak nedostali. Marie Tichá se otázala 
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na žádost školy. Pan starosta odpověděl, že žádost nebyla žádná, je to návrh rady jako odměna za 
vystoupení u rozsvícení vánočního stromu. 
Hlasování č. 7: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 

Informace o čerpání rozpočtu r. 2016 
Finanční výbor na svém jednání, konaném dne 14. 11. 2016, projednal čerpání rozpočtu městského 
obvodu do 31. 10. 2016. Vzhledem k termínu roznosu nebyla účetní uzávěrka ke dni 30. 11. 2016 k 
dispozici a byla dnes předložena „na stůl“; projednána byla radou v pondělí 12. prosince. 
Zůstatky na účtech byly u této přílohy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 
městského obvodu ke dni 30. 11. 2016. 
Rozprava: 
Ing. Ondruš se otázal rady, co ji vedlo k tomu, aby opět porušila usnesení zastupitelstva v roznosu 
materiálů. Finanční výbor se zabýval k čerpání rozpočtu k období 10/2016, co je vedlo k tomu, proč 
dostali materiál, který si nemohli vůbec prostudovat a ne to, co měl finanční výbor. Ing. Kondula 
reagoval, že chyba se stala v tom, že roznosy se dělají takový čas předem. Dle jeho názoru je lepší, 
když mají na stole aktuální informaci o měsíc dál, než stará data. Účetních operací je 2600 
k dnešnímu dni, což se dá samozřejmě tisknout, z toho je 288 důležitých faktur, z nich je 60 
zálohových. Dnes jim předložil tabulku s hlavními fakturacemi, kde jdou vidět investiční akce, jaké 
prostředky se čerpaly na opravy, apod. Ta sestava, kterou máte na stole, ač dneska, za 11. měsíc jim 
nemůže nic říct. Je tam uvedeno, že se čerpá na 88%, 98%, co to je za informace, nikdo neví, co se 
bude dočerpávat do konce roku a co je pod ní. Příště dostanete klidně i 10 a 11 měsíc. Marie Tichá 
reagovala, že Ing. Ondruš zřejmě myslel jen to, že to v tak krátké době se to nedá nastudovat. Kdo 
se v tom vyzná a ví co je která položka, do čeho zapadá. Třeba, že se zvýšily mzdy u zeleně. Je to jen 
na dotazy zastupitelů. Nebyl čas to prostudovat, když to dostali těsně při zasedání zastupitelstva.  
Ing. Ondruš prohlásil, že to byl úmysl. Stačí si přečíst pozvánku – Informace o čerpání rozpočtu r. 
2016. Opět bylo porušeno usnesení zastupitelstva o roznosu materiálu – máme právo na to, dostat 
materiály 10 dnů předem. Pan tajemník se otázal, jak je mohli dostat, když 7. prosince byl teprve 
vyprodukovaný; pan místostarosta mluvil o materiálu, který byl k dispozici ke dni 30.10.  
Ing. Čeganová se otázala, proč nemohou udělat materiál s říjnovým výkazem a na stůl nám dát 
informaci za měsíc listopad. Jeden si prostudují doma a srovnají si, jak utráceli peníze za ten měsíc. 
Ing. Kondula odpověděl, že neuvidí, jak utrácejí peníze, ale jen to, že z 80% přešli na 85% a co v tom 
konkrétně je, to přece neuvidí. Za tu dobu, co zde je, nikdo z nich nebyl za ním, aby mu ukázal faktury 
nebo smlouvy. Jen si zde sednou a vidí procenta a kladou dotazy. Ptá se, zda je vůbec zajímají peníze, 
které se utrácejí. Ing. Čeganová reagovala, že to pro pana místostarostu bude překvapivé, ale je to 
zajímá, jak se peníze utrácejí, protože jsou zdejším orgánem obce. Na druhou stranu si zvolili 
kontrolní a finanční výbor, předpokládají, že jsou to odborníci, co se kouknou na faktury a smlouvy 
a řeknou ano, probíhá to vše v pořádku. Doposud neslyšela nic, takže to znamená, že vše je v rámci 
pravidel. Nicméně přijímá jeho výzvu, a jakmile bude vyúčtování hospodaření za rok 2016, tak si 
ráda vezme dovolenou a půjde se seznámit s účetnictvím za rok 2016. Pan místostarosta reagoval, 
že se bude těšit, nicméně si trochu protiřečí, protože finanční výbor projednával něco jiného a dal 
jiný materiál. Ing. Ondruš oponoval, že ne finanční výbor, ale rada. Ing. Kondula reagoval, že to se 
vysvětlilo a budou se dávat dva materiály. 

Nikdo další už neměl dotazy a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 8: pro 9, proti 1, zdržel se 4. 
Usnesení bylo přijato. 
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Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 15/2016 

Dne 14. 9. 2016 zastupitelstvo města usnesením č. 1311/ZM1418/19 schválilo rozpočtové opatření, 
kterým byly městskému obvodu poskytnuty finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu z 
hracích přístrojů 2016 ve výši 152 391,13 Kč.  

Návrh usnesení nebyl čten, byl v předloženém materiálu č. 5: 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 15/2016, 
kterým se: 

1. Zvyšují převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy na § 6330, pol. 
4137, UZ 1355, org. 509, o 152 tis. Kč, 

2. zvyšují běžné výdaje na: 
a) § 2219, pol. 5171 (Ostat. záležitosti PK, opravy a udržování, chodníky), o 36 tis. Kč, 
b) § 3399, pol. 5139 (Ostatní záležitosti kultury, nákup materiálu j.n.), o 2 tis. Kč, 
c) § 3412, pol. 5151 (Sportovní zařízení v majetku obce, voda), o 5 tis. Kč, 
d) § 3412, pol. 5169 UZ 94 (Sport. zařízení v majetku obce, nákup služeb), o 46 tis. Kč, 
e) § 3429, pol. 5222 (Ost. zájmová činnost, fin.dar Zahrádkáři Pustkovec), o 20 tis. Kč, 
f) § 3745, pol. 5021 (Péče o vzhled obcí, OOV), o 40 tis. Kč, 
g) § 6171, pol. 5139 (ČMS, nákup materiálu j.n.), o 3 tis. Kč. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 9: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 16/2016 

Dne 4. 10. 2016 rada města usnesením č. 04877/RM1418/70 schválila rozpočtové opatření, kterým 
se městskému obvodu Pustkovec poskytuje neinvestiční dotace ve výši 254 tis. Kč na provedenou 
opravu chodníku podél ul. 17. listopadu a ul. Pustkovecké. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  
Rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 16/2016, kterým se: 

1) Zvyšují převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy na § 6330, pol. 
4137, ÚZ 93, org. 509, o 254 tis. Kč, 

2) zvyšují běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ÚZ 93 (ostat. záležitosti pozemních komunikací, 
oprava chodníku podél ul. 17. listopadu a ul. Pustkovecké), o 254 tis. Kč. 

Rozprava: 

Ing. Čeganová chtěla blíže vysvětlit, o co se jedná. Je to ono, co opravuje firma Jankostav od 
paneláku po křižovatku nebo to je něco jiného? 4.10. rada města rozhodla o dotaci, takže když 
zadávali práce, tak to neměli pokryté nebo zde byly vícepráce. Nebo zda je to tak, jak říkal JUDr. 
Semerák na zastupitelstvu města, že pan starosta jen umí zvednout telefon nebo poslat mail, když 
potřebuje peníze na nějaké opravy. Pan starosta odpověděl, že tím asi myslel toto, ale dříve než 
podepsal smlouvu, napsal žádost o finanční dotaci, která proběhla předběžnou řídící kontrolou, 
peníze nám byly slíbeny a práce mohly nastat a byli hotové do konce srpna. Ing. Čeganová potvrdila, 
že tedy ušetřili svých 250 tis. a město nám to dokrylo.  
Hlasování č. 10: pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh rozpočtu na r. 2017 a rozpočtového výhledu na rr. 2018 – 2020 

K projednání byl předložen návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017, sestavený podle 
ustanovení §§6 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
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Rozpočet je na obou stranách (příjmů a výdajů) navrhován jako vyrovnaný.  

Návrh rozpočtu byl sestaven podle metodického pokynu „Metodika pro sestavování návrhu 
rozpočtu“, který je závazným vnitřním předpisem města i pro městské obvody. 

Zastupitelstvu se podle ustanovení § 102 odst. (2) písm. a) zákona o obcích a podle ustanovení čl. 
10 odst. (12) věta druhá obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy) doporučuje 
delegovat na radu 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. Pokud by snad rozpočet nebyl 
schválen, bylo by nutno v souladu se zákonem přijmout rozpočtové provizorium a hospodařit se 
dvanáctinami upraveného rozpočtu r. 2016. Návrh rozpočtu byl projednán a doporučen finančním 
výborem 14. listopadu a radou 21. listopadu. Návrh byl zveřejněn na úřední desce a dálkovým 
přístupem od 29. 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 na r. 2017 dle předloženého návrhu, 
2) svěřuje radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 

20% upraveného rozpočtu, 
3) schvaluje rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2018 – 2020 dle předloženého návrhu. 

Rozprava: 
Ing. Čeganová se nedočkala toho, že v důvodové zprávě bude napsáno, jaké příjmy dostaneme 
z města, na co tyto finanční prostředky půjdou. V důvodové zprávě je sice citace zákonů, ale 
předpokládá, že snad po dvou letech vědí, co a jak. Chybí ovšem to nejdůležitější, proč jsou některé 
položky zvýšeny oproti minulému roku. Dále by uvítala, kdyby se dozvěděla, jak dopadly naše akce, 
které by mělo financovat město Ostrava, zda jsou zavedené do rozpočtu města apod. Jelikož se tyto 
informace nedozvěděla, tak hlasovat nebude a žádá o písemné sdělení, na co se použije na položce 
silnice 700 tis. a na pol. 3412 budovy a haly, 200 a 300 tis. Ing. Kondula odpověděl Ing. Čeganové, 
že při sestavování brali v potaz loňské připomínky. Ta tabulka, která je přílohou rozpočtu pro rok 
2017 zodpovídá na všechny dotazy. Položka silnice – 700 tis. na rozšíření parkoviště u budovy úřadu. 
Projektová dokumentace pro obecní úřad, šatny. Všechny akce jsou tam vypsány. Co se týče 
druhého dotazu, zda dostanou na něco peníze, tak situace se zkomplikovala. Kvůli tramvaji nás od 
každých dveří vyhazují. Než se tyto emoce uklidní, tak můžeme žádat o cokoli a nedostaneme nic. 
Měli žádosti na bezbariérové zastávky a odpověď byla jednoduchá – řeší to nové tramvaje. Projekt 
nemají, neví ani o čem. Nicméně se k nám takhle chovají. My můžeme do tohoto rozpočtu dát pouze 
milion, který je přislíben. Z těch peněz co máme, jsou právě ty opravy. Ostrava sice navýšila rozpočet 
o 1 miliardu, což je o 200 mil. více, ale stále zůstává to, i když nám nepřišel papír, že je to dle počtu 
obyvatel, nejméně 1 mil. Bojí se toho, že to bude dle počtu obyvatel a Pustkovec dostane jen 1 mil. 
Do toho rozpočtu nemohli dát žádné jiné věci. Co se týká šaten – Sokol Pustkovec sice napsal žádost 
na dohodu s městem o převodu haly, nicméně finanční krytí není a jejich podmínky jsou šílené. My 
chceme, aby tu sport fungoval, proto potřebujeme šatny. Marie Tichá se chtěla otázat na kapitálové 
výdaje – 700 tis. je na rozšíření parkoviště, tzn., že se letos něco čerpalo? Je to v návaznosti na 
smlouvu s firmou z Velké Polomi, za kolik se to udělá? Rudolf Škovran odpověděl, že se to letos 
nečerpalo, až příští rok. Za kolik se to udělá, tak je to v rámci výběrového řízení, ale myslí si, že peníze 
na to byly už v roce 2016 vyčleněny a část se již fakturuje a část se převáděla do dalšího roku. Ing. 
Kondula doplnil, že z letošního roku ušetřili 377 tis., jelikož se to rozpracovalo a těch 700 tis. je zde 
proto, že je to polovina zahrady u obecního úřadu. Na druhou polovinu v rozpočtu je projektová 
dokumentace, která by měla řešit komplexně celý obecní úřad a zateplení. Snaha je, aby alespoň 
jedna věc byla dohromady celá. Marie Tichá se dále otázala na Budovy a stavby – to bude v rámci 
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sportovní plochy? Ing. Kondula: naše představa je taková, kdyby se s námi bavili a dali nám peníze 
na novou hasičárnu, tak domeček, který je dnes Sokola. Taková je představa. Ve studii, kterou 
nakreslil Ing. arch. Kotek je napsáno: obecní dům, kde bude knihovna, posezení pro důchodce aj. 
Možná s tím souhlasí, nicméně jemu se to zatím nezdá. Marie Tichá: sportovní zařízení v majetku 
obce bere tak, že se vždy jednalo o fotbalové hřiště; o nic jiného. Tady jsou šatny, sociální zařízení. 
Tak se ptá, zda uvažují, že tam, kde jsou ty plechové stříšky, tam se něco postaví. Ing. Kondula 
reagoval, že neuvažovali, jelikož před 12 lety vznikl projekt, který oprášili. Na druhou stranu mít 
rozpracováno či slíbeno 6 staveb a nerealizovat žádnou, to nechtějí. Letos, když zůstalo 387 tis., byl 
velký tlak, aby se udělala alespoň šatna se záchodem. Přiklonili se k tomu, aby se udělalo parkoviště, 
aby se udělala jedna věc komplexně. Marie Tichá se otázala, takže „parkoviště“ mají zastupitelé 
pojmout tak, že se jedná o úpravu celé zahrady okolo úřadu. Pan starosta – ano. Marie Tichá 
pokračovala, šatny tedy budou v rámci zelené plochy, nebo to bude jinde? Jak lze vidět, je zde 
spotřeba vody za 690 tis. na zavlažování, takže to bere tak, že je to součástí toho oválu pro sportovní 
využití. Ing. Kondula reagoval, že reálně to u takových staveb to dopadá tak, že pokud se schválí 
hasičárna, tak vždy stoupnou náklady, s kterými projektant nepočítal. Marie Tichá, co znamená UZ 
94, s tím se doposud nesetkala. Paní Ondračková, účetní, odpověděla, že od letošního roku jsme 
dostávali dotaci na údržbu zeleně pod UZ 94. Bylo schváleno 1.040 tis. na letošní rok, ale v návrhu 
rozpočtu je 1.137 tis. Pokud se podívají na příjmy, tak to uvidí na první straně, kde je účelová 
neinvestiční dotace na údržbu zeleně UZ 94. To znamená, že pod UZ jsou veškeré výdaje na údržbu 
zeleně. Jakmile dostanou dotaci, tak se veškeré výdaje musí být pod UZ. Pokud se vyčerpá schválená 
částka, tak zbytek jde z našich peněz. Marie Tichá se otázala radních, když dělali rozpočet, tak vybrali 
na sekání zeleně nejlevnější poptávku. Osobní ostatní výdaje, jednou s UZ 94 a jednou bez, v roce 
2015 bylo vydáno na mzdy dohromady 80 tis. Vždy to bylo na toho, kdo hlídá obecně prospěšné 
zaměstnance a pokud to srovná s rokem 2015, tak to 3x stouplo, jelikož pro rok 2017 plánují 210 tis. 
Proč je takový velký skok a proč na mzdy, když se to dělá dodavatelským způsobem? Ing. Kondula 
odpověděl, že hřiště bylo dodavatelským způsobem, ale je to drahé, co se týče kosení hřiště a svahů. 
Faktury představovaly cca 3,5 až 4,5 tis. Hřiště vypadalo, jak vypadalo a kosilo se jednou za měsíc. 
Dnes se kosí jednou týdně, aby hřiště vypadalo lépe. Nemůžou to nechat kosit firmou, jelikož by to 
stálo 12 tis. za měsíc. Takže se to dělá na dohodu za 80 Kč/hod. Kosení hřiště vychází do 500 
Kč/týden, dle počasí. Marie Tichá – to je 2000 Kč/měsíc a ještě traktor a pohonné hmoty. Ing. 
Kondula reagoval, že to je něco jiného. On také může malovat barák jednou za 10 let a bude tam žít 
jako někdo. Nebo si ho vymaluje každý rok. Aby hřiště bylo v takovém stavu, v jakém je chtějí, aby 
se kosilo dle potřeby a ne jedenkrát za měsíc, kdy má AHOS čas. Marie Tichá oponovala, že pokud si 
dobře pamatuje, tak se vždy kosilo před zápasem. Ptá se ovšem na rentabilitu – koupil se traktorek 
za 120 tis., pohonné hmoty a platí se mzda. Takto se zaplatilo 3 tis.; pokud jen spočítá mzdu, platí 
se 2 tis., kde jsou opravy traktoru, pohonné hmoty atd., je to opravdu rentabilní? Ing. Kondula 
reagoval, že jednou věcí je rentabilita a druhá je kvalita. Budou jezdit v autě za 30 tis.? Je to 
rentabilní? Je. Je to pořád rentabilnější než jezdit autem za 500 tis. Oni chtěli dát kvalitnější hřiště. 
Marie Tichá: takže 210 tis. oproti roku 2015 – 80 tis. je z toho důvodu, že se platí na dohodu ten, 
kdo řídí traktorek. Ing. Kondula oponoval, že to není jen na traktorek, ale i za opravu pomníku, plotu 
kolem něj, jsou to různé další věci. Zvyšují se výdaje, jelikož chtějí zapojit občany v důchodovém 
věku, aby dělali něco pro obec, když mladí na brigády kašlou. Marie Tichá dodala, že to je zrovna 
péče o vzhled obcí a veřejná zeleň, takže to vztahovala k veřejné zeleni. Ing. Kondula doplnil, že u 
rozpočtu i dalších je neštěstí. S paní účetní se dokázali dopracovat k rozpočtům jiných obcí a nikdo 
to nemá tak detailně rozepsáno, jako my. My pak děláme návazná rozpočtová opatření, kde 
přehazují tisíc korun tam a zpět. Marie Tichá se upřesnila, že tedy ostatní osobní výdaje pod UZ 94, 
150 tis. se jedná hlavně o zeleň, tedy sečení hřiště. Pan starosta dodal, že nárůst je opravdu takový, 
jelikož předtím nefungovalo zavlažování a nyní funguje, takže je třeba častěji sekat. Marie Tichá: jen 
150 tis. na sečení hřiště a sečte se 10 měsíců, tak je to 15 tis. měsíčně. Jak bylo řečeno, že za jedno 
sečení před zápasem se zaplatilo 3 tis., tak když by byly 4 sečení bez techniky, pohonných hmot a 
mzdy, tak to také vyjde na 12 tisíc. Proto se právě pozastavila nad rentabilitou. Ing. Kondula 



  

str. 9 

reagoval, že všechny počty sečení, nákupů benzínů jsou ve složce, kde se mohou podívat, kdo dostal 
kolik peněz, jak dlouho a kdy tam byl, vše je vedeno. A ty další věci, co jsou do těch 150 tis. tak vám 
taky mohu ukázat. Fakt je, že odsouzení nechodí a nedá se na ně spoléhat. Je to včetně i proti 
plevelu, a údržba svahů. Marie Tichá poděkovala za vysvětlení. Pavel Tichý se otázal na domeček a 
hasiče. Ing. Kondula řekl, že to neprošlo nikde radou. Jeho pocit, když Sokol končí, poměrově je 
pustkoveckých hasičů tolik jako pustkoveckých fotbalistů, tak by obě složky mohly mít nějaké 
zázemí. Viděl studii Ing. Kotka a pořád si myslí, že je lepší tam dát 170 dětí než si číst knížku. Pavel 
Tichý se dotázal, zda to má být před výstavbou zbrojnice nebo po ní. Toto řešení je určitě dobré, 
nicméně v tuto chvíli je hasičská zbrojnice plná materiálu. Do budoucna je určitě pro. V návrhu je to 
možná jinak, ale bavili se o tom a shodli se, že by to mělo sloužit všem v obci. Nicméně v tuto chvíli 
si to nedokáže představit. Ing. Kondula reagoval, že až bude hasičárna hotova, tak se to může řešit. 
Musela by být nějaká dohoda, že se to nepřevede na Sokol a pro skladové prostory. Postavit něco, 
kde by měli hasiči zázemí a ne jeden hrozný záchod, když jsou záchody, tak ten projekt byl docela 
hezký a minimalistický. Pan starosta pokračoval, že usnesení z posledního zářijového zastupitelstva 
dost zatne a poškodí náš rozpočet. Neví, zda hlasovali dobře nebo ne. Ing. Čeganová má své heslo, 
že o čem neví, o tom nehlasuje a oni sami byli nuceni o něčem, co neví, hlasovat. Dnes primátor na 
zastupitelstvu města prohlásil, že městské obvody budou obeznámeny, ale nic pro to neudělal, a my 
již dnes máme usnesení. Takže to možná bude mít dohru, i když na tramvaj nedojde. Ing. Čeganová 
uvedla, že neví, o čem pan starosta hovoří. Pokud má na mysli tramvajovou trať, tak předpokládá, 
že každý člen zastupitelstva věděl, o čem hlasuje a pokud on ne, tak je to pouze jeho problém. 
Domnívá se, že by neměli ustupovat v tak zásadní věci a když, tak se trochu uskrovní a propustí se 
nějaký úředník. Neměli bychom městu ukázat, že se bojíme. Domnívá se, že tramvajová trať je pro 
Pustkovec zásadní záležitost. Tenkrát to mělo vést jen po ul. 17. listopadu, už kdysi zde byla petice. 
Předpokládá, že městský obvod Pustkovec si svůj názor podrží a měnit jej nebude. Nyní to chtějí vést 
po ul. Bedřicha Nikodema, což je pro naše obyvatele mnohem větší zásah, protože to mnohým půjde 
kolem rodinného domku. Pan starosta reagoval, že se o tramvaji hovoří již 60 let. Hlasy proti tomu 
byly až v roce 2006. Opravdu nevěděli, o čem hlasují. Dle novin, televize, médií? Řídí se tím, co nám 
magistrát předešle a to do dneška neudělal. Ing. Čeganová oponovala, že v minulém volebním 
období se léta ptala na to, jak vypadá nový územní plán. Bylo ji řečeno „nic se nedělá, nic se 
neprojednává“ a najednou se dozvěděla, že v srpnu 2013 se na Černé louce koná veřejné projednání 
návrhu územního plánu. Do Pustkovce nikdo nedorazil, nemohli se k tomu vyjádřit v průběhu 
zpracování. To, že ti, kteří sedí ve vedení obce, nevědí a nerozumí papírům, které zde chodí, tak je 
problém nás všech. Jestliže se zde začne hovořit o tramvajové trati, tak musí být od začátku proti i 
vůči myšlence. Jakmile bude vydáno územní rozhodnutí, tak bude velice pozdě. Jestli primátor chce 
docílit ve statutu toho, že na sociální stavby a dopravní stavby nebude mít městský obvod vliv a 
město Ostrava bude rozhodovat samo, tak proti tomu se musí postavit všech 23 obvodů. Proto se 
ptala, zda necítí potřebu usnesení zastupitelstva našeho městského obvodu; je zásadně proti tomu, 
aby město tímto způsobem omezovalo pravomoci městských obvodů. Nechtějí být jen občanským 
výborem, aby dvakrát ročně posekli trávu a v zimě jednou za dopoledne odhrnuli sníh.  Marie Tichá: 
to je ten článek 22 statutu a to taky nebylo řečeno, co ten článek říká; že to je omezení pravomoci 
městských obvodů. Zastupitelé o tom neví. Ing. Urban prohlásil, že o tramvaji hlasoval na základě 
prezentace, kterou zde provedli pracovníci dopravního podniku. Dnes ta situace vypadá tak, že běží 
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. To, že informace nepouštějí ven, nejsou 
vedení obce informováni, tak to je vše součástí jedné strategie, která běží. Dokonce ve strategickém 
záměru města Ostravy jsou všechny tramvaje uvedeny. Ing. Čeganová uvedla, že neví, jak pan 
starosta tráví pracovní dobu, za kterou ho platí městský obvod. Předpokládá, že královsky, což si 
každý může spočítat. Prošla si rozpočet města Ostravy na rok 2017 a našla si akce 3202 Ekologizace 
veřejné dopravy Ostrav-Poruba. Území dotčené stavbou je lokalita komunikace 17. listopadu, 
Průběžná a Bedřicha Nikodema. Účelem stavby ekologické prodloužení tramvajové trati, která se 
napojí na stávající trať v křižovatce ul. Martinovská a B. Nikodema. Povede po ul. B. Nikodema, dále 
odbočí na ul. 17. listopadu a poté na ul. Průběžná, kde bude ukončena ul. Opavská v blízkosti 
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nákupního centra Globus. Druhá trať tratě povede po ul. 17. listopadu, propojí stávající trať v úseku 
od křižovatky ul. 17. listopadu x Opavská po B. Nikodema x 17. listopadu, kde se napojí na nově 
budovanou trať. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce a rozšíření na komunikaci B. 
Nikodema, 17. listopadu, Průběžná. Dále budou realizovány nové zastávky, dále je řešena max. 
bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání komunikace a to pásy pro motoristy. V místech 
přechodu pro chodce bude vozovka zúžena na 3m a vybudují se ochranné ostrůvky. Nové trasy zajistí 
novou výhodnější ekologickou dopravní obsluhu pro obyvatele části dotčené stavbou. Dojde 
k zrychlení dopravy, zkrátí se čas přepravy, posílení spojů tramvajových linek, zkvalitnění přepravy 
cestujících a ekonomickým úsporám. V současné době realizuje odbor legislativní a právní veřejnou 
zakázku na vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení. Náklady na přípravu stavby 
budou hrazeny z rozpočtu SMO a na realizaci bude MO žádat dotaci z evropských fondů. V roce 2017 
budou čerpány finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace ve výši 4 mil. korun. 
Financování z rezervy pro strategické investice a z nedočerpaných prostředků 2016. Realizace je 
plánovaná v letech 2018-2020. Toto bylo dnes schváleno zastupitelstvem města jako rozpočet na 
rok 2017. Máte pocit, že neví o čem to je? Pan starosta odpověděl, že dnes již ví, ale v září tyto 
informace neměli k dispozici. Ing. Závacký uvedl, že by se měli věnovat bodu, o kterém se jedná. 
K tomuto se mohou dostat později.                 
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 11: pro 12, proti 1, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh poskytnutí peněžitých darů fyzickým a právnickým 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. Jednotliví předsedové a 
velitel JSDH byli o návrhy pro své členy požádáni a dle jejich návrhů byla sestavena tabulka. Na stůl 
zastupitelé dostali doplněnou „košilku“ o návrh daru pro ZŠ Valčíka, která s městským obvodem 
dlouhodobě spolupracuje. 

Rada ve dnech 21. listopadu a 12. prosince doporučila s návrhy souhlasit. 

Návrh usnesení zní:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Schvaluje poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám dle předloženého návrhu rady 
městského obvodu a předsedů výborů zastupitelstva městského obvodu; 

2) projednala žádost Nadace LANDEK Ostrava o pomoc při financování nadačního programu, 
3) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar právnické osobě Nadace LANDEK Ostrava, IČ: 

60340053, sídlem Vítkovická 3108/11, Ostrava; 
4) projednala žádost TJ Sokol Pustkovec o dotaci na činnost mládeže, 
5) rozhodla poskytnout právnické osobě TJ Sokol Pustkovec, IČ: 44741171, sídlem 

Pustkovecká 356/103, Ostrava-Pustkovec, věcný dar do výše 12 tis. Kč na nákup dresů pro 
žáky a do výše 20 tis. Kč na nákup energií, 

6) rozhodla poskytnout právnické osobě Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, 
příspěvková organizace, IČ: 64627918, sídlem Ostrava, Poruba, Josefa Valčíka 4411/2, 
peněžitý dar ve výši 3 tis. Kč; 

7) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření darovacích smluv dle tohoto usnesení. 
Zm.: Stanislav Pyš 

Nikdo se o slovo nepřihlásil a pan starosta dal hlasovat o celkovém návrhu usnesení. 
Hlasování č. 12: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 
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Návrh vyslovení záměru prodeje pozemku parc. č. 3863/5 

Dopisem ze dne 12. 10. 2016 požádali Miroslav Běták, Jarmila Bětáková, Libor Petráš a Jana 
Petrášová o přidělení pozemků parc. čč. 3863/4 a 3863/5, které jsou jimi dlouhodobě užívány; 
pozemky hodlali získat na základě jejich „vydržení“: K tomu rada vydala usnesení č. 380/37, kterým 
zmocnila starostu k informování žadatelů o možnostech nabytí nemovitých věcí. Následně 
jmenovaní podali žádost o prodej pozemku parc. č. 3863/5 a k žádosti rovnou přiložili znalecký 
posudek, kterým je žádaný pozemek oceněn na 9.900,-- Kč (ten bude ale potřeba až po vyslovení 
záměru, k samotném rozhodnutí o prodeji). 

Pro realizaci prodeje je podle ustanovení čl. 7, odst. (3) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy (v platném znění), třeba požádat zastupitelstvo města o vyslovení záměru 
prodeje; pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí, bude pak o prodeji 
rozhodovat zastupitelstvo městského obvodu. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost Miroslava Bětáka, Jarmily Bětákové, Libora Petráše a Jany Petrášové o 
prodej pozemku parc. č. 3863/5,  

2) žádá zastupitelstvo města Ostravy o vyslovení záměru prodeje nemovité věci, a to 
pozemku parc. č. 3863/5 (trvalý travní porost) o výměře 165m2, k. ú. Pustkovec. 

Rozprava: 

Ing. Čeganová se otázala, zda tam nevede nějaká kanalizace nebo nějaký důležitý spojovací kabel? 
Pan Škovran odpověděl, že vede. Ing. Čeganová se tedy ptá, proč se zbytečně zbavují pozemků, kde 
můžou mít nějakou korunu nájmu a v případě, pokud tu bude nějaká oprava, tak nebude problém 
s řešením náhrady škody apod. Doporučuje si pozemek ponechat a stejně je pozemek nezastavitelný. 
Marie Tichá dodala, že pokud by dělali bližší šetření, tak ve skutečnosti je to zaplocené, bez toho, 
aby požádali městský obvod o pronájem. Jim se jedná o to, že pozemek za nimi je zastavěný a oni 
aby se dostali na B. Nikodema, tak žádají o tuto plochu. Ví, že když stavěl Petr Holuša, tak s tím byly 
problémy, protože to bylo v zahradě Bětáků. Diví se, že Bětákovi a Petrášovi chtějí 3863/ 5, a 3863/4 
nechce nikdo, i když to je i důvodové zprávě, což je před jejím domem. To se od jakživa říkalo, že Plk. 
Rajmunda Prchaly a přilehlé pozemky k tomu se nebudou prodávat, protože neví, jestli se nebude 
rozšiřovat komunikace. Na druhé straně je tu žádost o dva pozemky, ale ve skutečnosti tady mluví 
3863/5, i když je žádost o 3863/4, což je před rodinným domkem ten vybetonovaný plácek. Pan 
tajemník odpověděl technickou poznámkou: Když se podívají na návrh usnesení, tak se tam o tzv. 
předzahrádkovém pozemku nemluví. Jedná se jen o ten pás pozemku, který mají v bezplatném 
užívání do roku 2032, tím zároveň odpovídá Ing. Čeganové, která určitě ví, že věcná práva přecházejí 
s prodejem pozemku. Marie Tichá se otázala, proč je tedy v důvodové zprávě uveden pozemek 
3863/4 a zda tam jsou 4 majitelé. Pan tajemník odpověděl, že ano, původně o to požádali, ale 
v návrhu usnesení mají jen ten 3863/5. A budou to mít 4 majitelé, bohužel, netuší proč, ale chtějí to 
tak. Co se týká plotu - je to pro ně problém, pokud se tam oprávněný bude chtít dostat, tak jim plot 
zboří. Pan starosta dodal, že v minulosti tam bylo počítáno s průchozím chodníkem, což dnes nelze, 
je tam nový plot. Marie Tichá: kdyby ten plot dali do původního stavu, tak obec zase kryje občany, 
že by nemuseli nic dávat do původního stavu a když jim zničí plot, tak si jej bude muset zase postavit. 
Pan tajemník znova zopakoval, že tam žádný nájem nejde zřídit, jelikož to mají v užívání, které trvá 
ještě cca 10 nebo 15 let. Spis tady leží. Věcná práva přecházejí na nového vlastníka, i když nejsou 
zapsána v katastru nemovitostí. Tak, jako to bude u prodeje panu Vengrinovi. Pavel Tichý: nabízejí 
nám za to 9 tis. Kč, s tím, že majitel sítí si bude řešit s majiteli pozemku, to nevidí jako problém. Tím, 
že jsme se o to dlouho nezajímali, tak oni to chtějí koupit, asi pro klid duše. Bylo to zahrazeno, starají 
se o to a berou to jako své, tak když se to vezme z jiné strany, tak se jedná spíše o narovnání vztahu. 
Je to tak, jak to je, postavili si tam plot, který tam snad nemá co dělat, ale myslí, že to nikomu neškodí. 
I když se smlouva bude uzavírat s dalšími třemi lidmi, tak se nic nezmění. Problém v tom nevidí, 
jelikož takhle z toho můžeme mít alespoň nějaký zisk, jinak z toho nemáme nic. Pan starosta upřesnil, 
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že je to pozemek ve svahu a je tam půlmetrový chodník. Marie Tichá uvedla, že to musí být ošetřeno 
kupní smlouvou. Pan tajemník reagoval, že v kupní smlouvě musí být uvedeno, že obě strany znají 
stav pozemku, vědí o existenci sítí, i když nejsou zapsány v KN. Ing. Urban se otázal, zda sítě nejsou 
zapsány v katastru? V rámci té smlouvy, by se tam mohly zapsat. Pan tajemník dodal, že to záleží na 
oprávněném. 

Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování.  
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 3. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh neprodat část pozemku parc. č. 3970/1 

Dopisem ze dne 3. 10. 2016 v jeho 8. odstavci Ing. Jaroslav Ondruš požádal o odkoupení pozemku 
parc. č. 3970/1, zřejmě části, přiléhající k jeho pozemku parc. č. 3929.  

Rada městského obvodu žádost o prodej projednala dne 17. 10. 2016 a prodej nedoporučila, protože 
se má jednat o veřejně přístupnou komunikaci, která byla v minulosti bez právního titulu zahrazena. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost Ing. Jaroslava Ondruše o odkoupení nemovité věci, a to pozemku parc. č. 
3970/1, k. ú. Pustkovec, 

2) prohlašuje, že nemá zájem prodat pozemek parc. č. 3970/1 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), zapsaný na LV č. 484 pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. 

Rozprava: 
Ing. Ondruš ohlásil svůj střet zájmů, nicméně se otázal rady, co znamená pojem veřejně přístupná 
komunikace. Pan starosta odpověděl, že je to tak vedeno v katastru nemovitostí.  Marie Tichá se 
otázala na další pozemek – ostatní komunikace, že jistě ví, že tam je parc. č. 3933, který je oplocen, 
jak to řeší rada s tímto majitelem? Pan starosta reagoval, že to řeší s geodetem Ing. Urbišem, 
kterému rada zadala vytyčení pozemku. Do dnešního dne to nepřišlo. Marie Tichá pokračovala, že 
když se zde mluví o místní komunikaci, tak mají za to, že se to zpřístupní a se tím má projíždět a bude 
průchozí? Kdysi tam byl potok, pak se to zadělalo a byla z toho místní komunikace a dnes jsou to 
zahrady. Takže pokud je místní komunikace, tak to nechtějí prodat panu Ondrušovi, ale u pana 
Folvarčného to neřeší a tam je kanalizace v celé délce. Tomu taky pak řeknete, ať si posune plot, ať 
je to zpřístupněné? Je tam obecní kanalizace. Pan starosta odpověděl, že dle vyjádření OVaKu až se 
bude v Pustkovci rekonstruovat hlavní vodovodní řad, tak je právě v tomto prostoru naplánovaný. 
Takže nějaké přeplocení nepřichází v úvahu, dokud nebudou vytyčeny hranice. Až budou, tak to 
budou řešit dále.  Marie Tichá má za to, že parcela 3970/1 bude pak zpřístupněna, zprůchodněna. 
Pan starosta: nemusí být. Ing. Kondula na to reagoval, že je to neštěstí. Zatím není geometrický plán, 
řešení, mají jen neoficiální výsledky, kde ploty jsou asi 30 cm špatně posunuty, což jsou malé věci. 
Neví, kdo budoval asfaltovou komunikaci, která je úplně mimo a špatně. Ta, co je na parcele 3963/2, 
vypadá to jako by někdo potřeboval metry nahnat. Přišla žádost od majitele 3963/2, že by ji koupil a 
chce mít k této parcele přístup. Zjistilo se, že přístup k této parcele není takový, jako by měl být. Co 
se týče parcel 3933 a 3927 tam je jedna věc, která je udivila – když se zde dělali projektové studie na 
chodníky a pořád se zde hádalo, jestli vlevo nebo vpravo, aby to bylo více bezpečné. Dnes jsou 
projektové dokumentace za x tisíc a navrhuje postup tento: po vyřešení parc. č. 3963/2 se dohodnou 
majitelé 3933 a 3929, kdo si to vezme. Kreslit další dokumentaci na další chodník je zbytečné a 
všichni by tak měli spravedlivý přístup k zahradám, nikomu nechtějí dělat naschvály. Pavel Tichý se 
otázal, zda se to bude nějak řešit a jak budou narovnávat vztahy, ale už mu částečně odpověděl pan 
Kondula. Marie Tichá: tzn., že pan Houdek má dnes posunutý plot do komunikace, do 2/3 plochy. 
Pokud má toto pan Ondruš pronajaté, tak za 2/3 část nestačí parcele 3963 na vjezd? Paní Udržalová 
reagovala, že tento pozemek se po třetí kupuje, koupili to pro jejich dceru. Kdysi to bývalo 
zpřístupněné po celé délce. V nějakém roce došlo k tomu, že švagr pronajal zahradu, Ing. Ondruš si 
část pronajal, pan Houdek si zabral další část a nastal problém, že dcera má snad jen necelé 3m 
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přístup na pozemek. S tím nesouhlasí a chce mít zpřístupněný celou šířku, tak jak je to v mapě. Ing. 
Ondruš – pan Houdek si nic nezabral, jak koupil, tak to má. To, co je zabrané Houdkem, tak to byl 
Ulrich se starým panem Udržalem, kteří to zahradili. Zahradilo se to po rekonstrukci zahradní vpusti, 
jelikož tam byl nehorázný bordel. Udělalo se to, aby tam ten bordel nebyl. Ing. Kondula reagoval, že 
jsou zde tři majitelé a jedna cesta. Jeden majitel nesouhlasí s tím, že chce mít cestu po celé délce 
pozemku. Pokud se dva majitelé dohodnou, kdo nebo jak si to vezme, nebo si to nechají to už je 
jejich věc. Nevěří tomu, že by měli dát dalších 200 tis. za projektovou dokumentaci chodníku. Je to 
široké 2m a chodník je udělaný až sem. Marie Tichá se otázala, zda se s pozemkem navazující na 
3933 se nebude dělat nic? Pan Kondula odpověděl, že osobně by očekával žádost od majitelů 3933 
nebo 3929. Marie Tichá – pan Ondruš píše, že pokud se bude odprodávat pozemek, zároveň stále 
platí, že pokud by zastupitelstvo mělo jednat o odkup pozemku, tak žádá dopisem. Ing. Kondula –
Ing. Ondruš to dal vše dobře, ale s tím, že by měli souhlasit všichni tři majitelé. Jeden nesouhlasí, 
takže o ty 4-5 metrů musí podat žádost jinou a my mu ji schválíme, pokud se dohodnout majitelé 
sousedních pozemků. Cesta zůstane průchozí a bude to všech majitelů. Ing. Ondruš upozornil, že to 
usnesení, které zde „napadl“, kde žádá o revokaci, tak si mají přečíst nájemní smlouvu, zda mu 
můžou dát výpověď. Pan starosta, dokud nejsou špunty od geodeta, tak nemohou předjímat věci, je 
to moc dopředu, až to bude, tak dají hlavy dohromady. 
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování.              
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 5. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh prodeje pozemku parc. č. 4026/5 

Pan starosta zopakoval vývoj této záležitosti: Zastupitelstvo žádost Viléma Vengrina o prodej 
pozemku projednalo dne 30. 9. 2015 a usnesením č. 57/5 požádalo zastupitelstvo města o vyslovení 
záměru prodeje. To vyslovilo záměr prodeje pozemku parc. č. 4026/5, odděleného na základě 
požadavku majetkového odboru MMO z původně žádaného pozemku parc. č. 4026/2, usnesením 
č. 1114/ZM1418/17 dne 25. 5. 2016 a prodej si nevyhradilo, takže rozhodnutí o prodeji zůstalo v 
kompetenci zastupitelstva městského obvodu. Kupní cena nemůže být nižší, než byla stanovena 
znaleckým posudkem; tu ve svém posudku jako tržní stanovil znalec Ing. Boček na 240 tis. Kč. Záměr 
prodeje byl zveřejněn od 25. 5. do 10. 6. 2016. Během zveřejnění se o prodej pozemku parc. č. 
4026/2 přihlásil Mgr. Lumír Ptáček; jeho syn se dostavil dne 26. 9. 2016 na 9. zasedání k projednání 
prodeje, s tím, že kupní cenu navrhl přeplatit (nabízel 295.200,-- Kč). Na základě jeho vystoupení 
zastupitelstvo rozhodnutí o prodeji odložilo a uložilo radě městského obvodu projednat s oběma 
zájemci podmínky prodeje.  

Jak bylo řečeno u kontroly plnění usnesení, jednání se uskutečnilo dne 15. 11. 2016 za přítomnosti 
pana Vengrina a pánů Ptáčka otce a Ptáčka syna. Oba žadatelé po delším dohadování přistoupili na 
návrh tajemníka úřadu, aby Mgr. Ptáček od své žádosti odstoupil; zastupitelstvo aby pozemek 
prodalo Vilému Vengrinovi a ten pak za stejnou jednotkovou kupní cenu prodá p. Ptáčkovi část, 
kterou p. Ptáček nechá na své náklady oddělit geometrickým plánem – návrh plánu již je připraven. 
P. Ptáček zároveň kupní cenu povýší o blíže neurčenou částku, jako kompenzaci p. Vengrinovi za 
dosud vynaložené náklady. K této transakci oba zájemci mají návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní. 

Stávající pronájem části pozemku přechází ze zákona na nového vlastníka. 
Rozprava: 
Marie Tichá se otázala, o jakou budoucí kupní smlouvu jde? Pan tajemník odpověděl, že se jedná o 
tom, co se mluvilo – až bude vlastníkem p. Vengrin, prodá tu část, kterou pan Ptáček chce, za 
jednotkovou cenu, jaká je zde stanovena kupní. Ta částka, o kterou je to navýšeno, je navíc, jelikož 
pan Vengrin do toho prodeje již investoval několik tisíc. Magistrát ho donutil, aby si nechal za své 
peníze oddělit pozemek a znalecký posudek a přitom neměl žádné legitimní očekávání, že mu bude 
pozemek prodán, což se v září ukázalo. Nehledě na to, kolik času na tom strávil.  Ten rukopis, co dnes 
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dostali, je stažení žádosti pana Ptáčka. Pavel Tichý reagoval, že obec možná zbytečně zasahuje do 
soukromého práva dvou osob. V návrhu usnesení je něco jiného, než je v důvodové zprávě. Jde o to, 
že teď se rozhodne nemovitou věc prodat panu Vengrinovi, ale aby to nedopadlo tak, že za tři měsíce 
na nás přiletí pan Ptáček, že se jim smlouva nepovedla. Pan tajemník sdělil, že již minule zasáhli do 
soukromých vztahů těchto dvou zájemců. Dnes pan Ptáček mladší donesl rukopisný dokument o 
stažení své žádosti, ve které je uvedeno, že do majetkového spisu zakládá i smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě, ve které se manželé Vengrinovi zavazují za daných podmínek prodat manželům Ptáčkovým 
oddělenou část. Geometrický plán je již v návrhu. Ve smlouvě mají také oboustrannou sankční 
pojistku proti nečinnosti, která je vymahatelná. Ing. Urban – postup, který se v důvodové zprávě 
popisuje, mu přijde problematický. Pokud existuje návrh geometrického plánu, tak katastr to může 
zapsat jen na základě nějaké smlouvy. Pokud dnes přemýšlejí, že se stanou spoluvlastníky, tak proč 
se to nerealizuje v rámci prodeje. Minule zastupitelstvo odmítlo to jednomu prodat a dnes se k tomu 
vrací. Pokud je ve smlouvě sankce, je to fajn, ale vymahatelnost těch sankcí je na roky. Je to zbytečně 
komplikované. Zastupitelstvo došlo k závěru, že by to neprodalo jednomu, ale dvěma a nyní již 
existuje možnost to rozdělit. Město to může prodat v rámci jednoho prodeje a každý bude vlastník. 
Je to hodně nejisté a nesplní se tak podmínka z minula. Paní Marie Tichá reagovala, že to zpětvzetí 
není ani pořádně podepsáno, chybí tam adresa a nemá to náležitosti podání. Pan tajemník oponoval 
- není pravda, že jste v září rozhodli, že se to má prodat dvěma. Radě bylo uloženo sjednat mezi 
zájemci jakousi dohodu. To se stalo; dnes mají na stole navíc zpětvzetí žádosti o prodej pozemku, 
vedle toho má u sebe smlouvu o budoucí smlouvě kupní, ve které je uvedeno vše, co zde dnes bylo 
konstatováno. Pokud si myslí, že by bylo jednoduší to zrušit a pustit to celé znova, tak to může 
dopadnout tak, že koupí dva různí žadatele rozdělený pozemek, ale bude to trvat opět minimálně 
rok a půl, stejně jako to trvalo teď. Nicméně pokud dnes odsouhlasí prodej pozemku, tento týden 
může být podán návrh na vklad na katastr a jakmile se stane pan Vengrin vlastníkem, okamžitě bude 
uzavřena mezi pp. Vengrinem a Ptáčkem kupní smlouva vlastní a to vlastnictví může být zřízeno ještě 
letos. Pan Vengrin má od rady souhlas ke vstupu na pozemek, má postavený dům do hranice 
pozemku, atd. Marie Tichá se ptala, co je v usnesení rady, že pan Vengrin požádal o přemístění 
nádob na separovaný odpad na pozemek naproti; to půjde na náklady městského obvodu? Pan 
tajemník řekl, že to nebude na náklady MOb. Pan starosta dodal, že dnes lze vidět, jak jsou úředníci 
magistrátu pružní. Andrysův pozemek se mění rok a půl a dnes znova budou vydávat usnesení. Toho 
se chtějí vyvarovat a to co se bude dít mezi nimi, je jejich. Pavel Tichý dodal, že jim nejde o to, aby 
někomu znepříjemnili život. Nicméně jde o to předejít různým situacím, že špatně rozhodli, stejně 
jak byla původní žádost. Je to těžké, je to soukromá věc. Ing. Závacký uvedl, že pokud budou o 
každém bodě tak dlouho diskutovat, tak navrhuje přestávku. Rudolf Škovran se k návrhu přidal. 
Pavel Tichý se ohradil, že každý zastupitel má právo říct na to, co chce a ne že je někdo bude 
omezovat. To už zde zažili a nechce to znova. Pan starosta na základě přísl. ustanovení jednacího 
řádu vyhlásil na 10 minut pauzu. 
(PŘERUŠENÍ 1910 – 1920 hodin) 
Pan starosta zahájil znovu rozpravu a uvedl, že jednali o usnesení, které ani nestačil přečíst: 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  
1) Rozhodlo na základě záměru prodeje, vyhlášeného dne 25. 5. 2016 usnesením zastupitelstva 

města Ostrava č. 1114/ZM1418/17, prodat nemovitou věc, a to část pozemku parc. č.  4026/2 
o výměře 656m2, dle geometrického plánu č. 5641-21/2016 ze dne 19. 4. 2016 označenou jako 
pozemek parc. č. 4026/5, v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), žadateli Vilém Vengrin, rok nar. 
1968, trvale bytem Opavská 1125/72, Ostrava-Poruba, za kupní cenu ve výši 240 tis. CZK, 
stanovenou znaleckým posudkem, vyhotoveným znalcem Ing. Josefem Bočkem dne 6. 6. 
2016, 

2) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
Zm.: Stanislav Pyš 
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Ing. Čeganová uvedla, že z materiálu má špatný pocit. Minule, když skončili, tak pan starosta 
prohlásil něco v tom smyslu, aby nebyl někdo obviněn, že v tom něco je. Zeptala se členů 
zastupitelstva, jestli v tomto má někdo osobní zájem. Marie Tichá odpověděla, že má osobní zájem 
v tom, aby každému majiteli rodinného domku, tak jak to minule paní Milena Vitásková vysvětlila, 
že pan Vitásek to chtěl odkoupit, ale nebylo mu to umožněno. Měl to pronajaté pro slepice. Tenkrát 
se rozhodli tak, že každý majitel rodinného domku to zaplotí a požádá a odkoupí. Dále pan Ptáček 
nabízí více, tak jako správný hospodář by se na to měli dívat tak, jako správný hospodář, že nabízí 
ještě větší cenu, než je znalecký posudek. My ani na zastupitelstvu neřešíme cenu běžnou, ale hned 
se odrazíme od ceny znaleckého posudku. Proto ten dotaz, kdo má na tom osobní zájem, tak by 
řekla, že by to mělo být prodáno každému zvlášť. Z toho důvodu, že pan Ptáček chce nabídnout více 
a rada dává přednost tomu, kdo za to chce dát míň. Ing. Kondula uvedl, že se motají v kruhu. Někdo 
to chtěl koupit za 240 tis., to zrušili, jelikož zde přišla nabídka na 295 tis. a jako správní hospodáři to 
za 240 tis. neprodali. Dnes přišlo, že to Lumír Ptáček nechce, tzn., že to nemáme komu prodat za 295 
tis. a nikdo nemůže říkat, že jsme špatní hospodáři. Je tu nabídka za 240 tis., pak to může jít klidně 
dál. Marie Tichá reagovala, že pan Ptáček má o to stále zájem, jelikož pan Ptáček má smlouvu 
s panem Vengrinem. Pan starosta se otázal, zda je nějaký protinávrh? Ing. Urban uvedl, že má návrh, 
aby současně s podpisem smlouvy s panem Vengrinem, aby se podepsala smlouva mezi panem 
Vengrinem a panem Ptáčkem. Pokud se to podepíše současně, tak se to může dát na katastr 
s rozdílným pořadovým číslem. Chce jen, aby zastupitelstvo nebylo v rozporu s minulým usnesením.  
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování.              
Hlasování č. 15: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh odúčtování zmařené investice 

Dne 15. 2. 2016 rada městského obvodu usnesením č. 244/22 zastupitelstvu městského obvodu 
doporučila vyřadit z majetku nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, vedený na účtu 042 org. 
20200000, na kterém jsou v celkové hodnotě 227.291,70 Kč vedeny vypracované projektové 
dokumentace a geodetické práce, týkající se záměru realizaci investiční akce „Nová hasičská 
zbrojnice“ z r. 2006.   

Jednlo se o přípravné práce, které se v souvislosti se záměrem stavby hasičské zbrojnice již nebudou 
realizovat, je nutno je tedy považovat za zmařenou investici. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  
Ukládá finančnímu úseku úřadu městského obvodu odúčtovat z účtu 042, org. 202000000, 
hodnotu přípravných prací v celkové výši 227 291,70 Kč, které jako zmařená investice zahrnují 
náklady na pořízení projektové dokumentace a geodetického zaměření na akci „Nová hasičská 
zbrojnice“ v r. 2006. 
Odp.: Sylva Ondračková … T: Prosinec 2016 
Rozprava: 

Ing. Čeganová reagovala, že je to předloženo již podruhé a jak již bylo řečeno, tak se v této akci 
pokračuje a nedomnívá se, že ty položky jsou nevyužitelné. Projekční práce a hydrogeologický 
průzkum za 39 tis. na tom pozemku, kde má stát hasičárna, tak nebude využit? Nebo geodetické 
zaměření pozemku, včetně výškopisu a polohopisu za 23 tis. nebude použito? Tři architektonické 
studie, které byly zpracovány, také. Nemůže to považovat za zmařenou investici, jestliže se ve 
výstavbě hasičské zbrojnice na pozemku, který MOb koupil, tak je odpískaná. Navrhuje, aby 
zastupitelstvo toto neodsouhlasilo. Pan starosta reagoval, že je dnes jiný projekt, než jaký byl.  

Ing. Urban uvedl, že seděl v komisi, která vyhodnocovala ty tři architektonické studie a vítězný návrh 
je jiný než dnešní projekt a je jiný v tom, že předchozí měl širší zadání. Realizovaly se tři oddělené 
objekty, na které se dnes navazuje, hasičská zbrojnice a evakuační sál. Vítězná studie byla vybrána 
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proto, jelikož umožňovala realizaci po jednotlivých etapách, na rozdíl od zbývajících dvou, kde to 
možné nebylo. Dnes se realizuje etapa hasičské zbrojnice, která umožní i realizaci šaten a evakuační 
sál se realizovat možná nebude. Může říct, že architektonická soutěž zmapovala možnosti řešení, 
vybrala se nejlepší a s nimi se pak v dílčí části pokračovalo. Z jeho pohledu to navazuje z účetního 
hlediska, neví, zda se to dá převést na novou účetní položku nebo se to musí odepisovat, je to spíše 
účetní problém, ale z praktického hlediska to za zmařenou investici nepovažuje. Pan starosta dodal, 
že sociální zázemí bude nejspíše v jiném místě a je to nový projekt. Toto nám zbytečně visí na účtu. 
Ing. Kondula dodal, že jak už bylo řečeno, projekt se stává součásti investiční akce a pak se odepisuje. 
Kdyby přišel finanční audit a porovnal dokumentaci, zda je opravdu součástí nové hasičské zbrojnice, 
že se mže odepisovat s ní, tak s tím bude velký problém. On jako investor, byť v soukromém sektoru, 
má řadu zmařených investic, kde dělají studie a na konci roku umořují miliony. Studie ukáže, že je 
nereálné pokračovat v tomto rozsahu. Účetně by to skončilo tak, že jakmile se dodělá hasičárna, tak 
tak k tomu dají aktuální projekt plus tento projekt za 227 tis., tak někdo přijde, že máme projekt za 
1,5 mil a staví hasičárnu za 12 mil. Je to ze strany účetní, aby se to vyčistilo, neberte to jako 
slovíčkaření. Je to investice, která se v té době udělala, ale z účetního hlediska se to musí vykázat 
jako zmařená investice, je to nejčistější způsob, aby se před finanční kontrolou nedostali do 
problémů. Starosta: pro nový projekt byla i nová studie, nemůžou být staré i nové a nový projekt. Ty 
staré musí jít pryč. Kondula – zmařená investice je účetní obrat. Ing. Čeganová – proč teda není 
napsáno, že je nová hasičárna vedena na účtu 042, pod jiným ORG a od nějakého data je to vedeno 
jinak a už se na tom neúčtuje. Proč do toho materiálu nenapíšou vše, tak by si ušetřili hodinové 
diskuze. Ing. Ondruš se zeptal, zda opravdu z těch pěti položek, které zde jsou, se opravdu nepoužijí? 
Místostarosta Ing. Kondula reagoval, že je to jiná stavba a nevěří tomu, že projektant, který za stavbu 
pak ručí, vezme deset let staré zaměření a bude mu věřit a postaví na tom celou svou práci.  

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

Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 4. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh souhlasu se svěřením pozemku parc. č. 4403/4 

Dne 21. 11. 2016 byla doručena žádost majetkového odboru MMO čj. SMO/434196/16/MJ/Ra ze 
dne 7. 11. 2016, týkající se aktualizace stanoviska městského obvodu k záměru směny pozemků mezi 
městem a Andreasem Holušou; jedná se o část pozemku, na kterém je umístěna zpevněná plocha z 
panelů, sloužící k příjezdu vozidel z MK Hrázka na sportoviště. 

Tato záležitost se projednává už od r. 2013: Původní souhlasné stanovisko ke svěření uvedené 
nemovité věci vyjádřilo zdejší zastupitelstvo dne 30. 9. 2015 usnesením č. 55/5. 

Na základě upřesnění z majetkového odboru magistrátu, které došlo dnes odpoledne, je třeba 
opravit parcelní číslo pozemku na 4403/4 (v původním návrhu bylo 4223/4). 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  
Souhlasí se svěřením nemovité věci, a to pozemku parc. č. 4403/4, v k. ú. Pustkovec (obec 
Ostrava), za podmínky, že se město stane jejím vlastníkem. 
Rozprava: 
Pan starosta dodal, že se jedná o přístupovou cestu na sportoviště.  
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování.              
Hlasování č. 17: pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 



  

str. 17 

Návrh vyslovení záměru prodeje části pozemku parc. č. 4269 

Tomáš Slováček podal dne 12. 12. 2016 žádost o prodej části pozemku parc. č. 4269, a to části, 
lemující v šíři 2m, resp. 1,5m (celkem cca 42m2) oplocení jeho zahrady; v tomto pásu by po konzultaci 
s městským obvodem vysadil ochrannou zeleň. Ke své žádosti přiložil situační zákres do snímku 
katastrální mapy. K rozdělení pozemku by zajistil vyhotovení geometrického plánu, ke kupní ceně 
by zajistil vyhotovení znaleckého posudku na tržní cenu, vše na své náklady. 

Rada městského obvodu žádost projednala v pondělí 12. prosince a doporučila zastupitelstvu 
požádat město o vyhlášení záměru prodeje. 

Případný prodej ve smyslu žádosti Tomáše Slováčka nebude v rozporu se záměry městského obvodu 
v území. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  
1) Projednalo žádost Tomáše Slováčka ze dne 12. 12. 2016 o prodej části pozemku parc. č. 4269 o 

výměře cca 42m2, 
2) žádá zastupitelstvo města Ostravy o vyslovení záměru prodeje pozemku parc. č. 4269 v k.ú. 

Pustkovec, části o výměře cca 42m2, v rozsahu dle přílohy žádosti ze dne 12. 12. 2016. 
Rozprava: 
Ing. Čeganová uvedla: panu Slováčkovi se nediví, že chce odkoupit část pozemku a nasadit si tam 
zeleň, když vidí jak se tady „vypráskaly“ zdravé stromy a křoví a dělá se zde betonová plocha. 
Domnívá se, že se to dá vyřešit jinak, tzn., že městský obvod v rámci náhradních výsadeb vysadí 
nějaké thuje, pan Slováček nebude muset kupovat 42m2 a ušetří peníze za pozemek, znalecký 
posudek a geometrák a my budeme mít kam umístit náhradní výsadbu. Navrhuje, aby se materiál 
stáhnul a radě uložit náhradní výsadbu. Pan starosta reagoval, že v jeho odpovědi na tuto žádost -  
odkup tohoto pozemku, jim bylo naznačeno, že nevěří tomu, co se zde bude za 2-3 roky dít. Změní 
se vedení a může nastat jiná situace. Z osobních důvodů má na to plné právo. Dotázal se 
Ing. Čeganové, zda to má brát jako protinávrh? Ing. Čeganová odpověděla, že ano, navrhuje materiál 
stáhnout. S tím, že rada to dořeší náhradními výsadbami, které se dělají běžně. Ing. Kondula se 
otázal, o jakou náhradní výsadbu se jedná? Byly tam dva ovocné stromy a za to se náhradní výsadba 
nedělá. Dále má pravdu – ano, toto mu nabídli, ale on s tímto řešením nesouhlasil. Zeptal se 
projektanta, jaký on s tím má (co se týče vzhledu, technicky) problém, když to bude o dva metry 
posunuté. U restaurace U Mámy je výsadba v šířce 1m. Pokud se to posune o dva metry, tak to bude 
končit přímo u parkoviště. Ing. Urban upozornil na dvě věci – připravuje se na doplnění betonová 
plocha a měla to být plocha ze zatravňovacích dlaždic, dále v tomto místě kvůli spádům bude terénní 
úprava, která bude od plotu k parkovišti. Domnívá se, že výsadba z nějakého pásu zeleně by byla 
vhodná, ale myslí si, že vzhledem k betonovému plotu pana Slováčka, tak na tu výsadbu nikdy 
neuvidí. Zelený pás by byl vhodný. Těch pár thují by mohla vysadit obec a nerozumí tomu, jak se 
úřad se zlou potázal. Je to ve vlastnictví obece a pan Slováček může požádat, ale obec není povinna 
této žádosti vyhovět. Souhlasí se zeleným pásem, že by se měly vysadit nějaké thuje, ale upozorňuje, 
že je tam mírný svah, může dojít ke změně nějakých sklonů, ale stále si myslí, že by se zde vysadila 
zeleň, pan Slováček nemusí kupovat. Přijde mu to krkolomné. Ing. Čeganová se dotázala, proč rada 
neprožene tyto materiály stavební komisí, finančním a kontrolním výborem. Dne 12. 12. přišla 
žádost, to byl v pondělí a dnes to dostávají na stůl. Není to urgentní a mohlo to klidně počkat do 
března. I z tohoto důvodu navrhuje tento materiál stáhnout, od čeho tu komise a výbory mají. Ušetří 
jim to spoustu práce – bylo by zde vyjádření projektanta, komise, doporučení kontrolního a 
finančního výboru.        

Protinávrh usnesení p. Škovrana: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost Tomáše Slováčka ze dne 12. 12. 2016 o prodej části pozemku 
parc. č. 4269 o výměře cca 42m2, 

2) odkládá projednání žádosti na příští zasedání. 
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Nikdo další se o slovo nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování.              
Hlasování č. 18: pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Pan starosta konstatoval, že program byl vyčerpán. 

Různé další záležitosti: 

Starosta Stanislav Pyš: Na minulém zastupitelstvu zde probírali problém s pronájmem haly TJ Sokol. 
Situace se od této doby pohnula takto: Na 4. 11. svolaná valná hromada za tímto účelem 
odsouhlasila převod sportovní haly na MMO. Dnes mluvil s panem náměstkem, který zašle žádost o 
stanovisko. Návrh s nějakým krizovým místem zřejmě neprošel a ani neprojde. V Pustkovci jsou 
v krizovém plánu: pro malé účely penzion Aida, pro větší je sportovní hala s dovozem jídla a pro velké 
události je kolej VŠB o osmi patrech. Z tohoto důvodu nemá logiku krizové centrum v Pustkovci 
zřizovat. Zda to spadne pod městský obvod Pustkovec nebo Porubu, o tom budou jednat za měsíc. 
Obec Ostrava si to převede na sebe, my budeme osloveni o stanovisko, zda jsme pro nebo proti s 
odůvodněním a pak se bude jednat dál.  

Marie Tichá se otázala, že slyšela to, že to má prý patřit pod školu. Pan starosta odpověděl, že to 
slyšeli všichni, ale doposud to jsou jen spekulace. Marie Tichá: i škola patří pod město (Pozn.: 
Zřizovatelem této ZŠ je MOb Poruba). Máme i ve VKP katastr Pustkovce a patří to pod ZŠ Pokorného. 
Když se dával pozemek pod tělocvičnou, tak si všichni určitě pamatujeme, jak tam bylo, že předkupní 
právo má Ostrava.  

Ing. Čeganová se zeptala, zda nezvažovali společně se sokoly, jelikož ta hala má určitou hodnotu, že 
by město od TJ Sokol Pustkovec halu odkoupilo, zrekonstruovalo a následně ji převedlo městskému 
obvodu Pustkovec, aby to fungovalo tak, jak to fungovalo předtím. Domnívá se, že i toto je řešení. 
Přece jen není možné, aby se organizace jen tak vzdala svého majetku. I když píšou za podmínky 
generální rekonstrukce objektu. Vidí, že by zde měl mít městský obvod Pustkovec variantní řešení a 
už to předem projednávat na úrovni města bez ohledu na to, zda jsme vnímaní pozitivně nebo 
negativně s ohledem na postoj k tramvajové trati.  

Ing. Závacký uvedl, že to řeší již od ledna od minulé valné hromady, kde i stanovisko finančního 
výboru je takové, že chtějí, aby to město zrekonstruovalo a převedlo do Pustkovce. Někdo by měl 
dostat pověření, že má jednat ohledně následného převodu na obec. Ing. Čeganová se otázala, zda 
má nějaký návrh usnesení. Alespoň by projevili vůli, že zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 
v případě, že hala TJ Sokol Pustkovec bude převedena do majetku města Ostravy, žádá o svěření. 
Ing. Urban vznesl technické poznámky k dopisu, který dnes dostali. První odstavec převodu darovací 
smlouvou na SMO provedeme za předpokladu uzavření smlouvy o provedení generální opravy. Tam 
se to uzavírá v kruhu. Vy nemůžete uzavřít smlouvu o generální opravě, dokud nebudou mít nějaký 
podklad na uzavření takové smlouvy, tedy např. projektovou dokumentaci. A to nelze mít 
v okamžiku, než to na někoho převedou, takže to nelze uzavřít. Jinak by tu mělo být napsáno alespoň, 
že to darují, pokud se někdo zaváže, že to udělá. Je tam formulace, která je nerealizovatelná. Druhá 
poznámka – ta formulace by měla být jinačí než, že budeme rádi, aby to měl úřad v Pustkovci ve 
správě. Mělo by tu být napsáno, že darujeme za předpokladu, že někdo se zaváže k opravě a za 
předpokladu, že to pak bude spravovat Pustkovec.  

Marie Tichá měla technickou poznámku, že na žádosti je uvedeno 20. 11. 2011 a otázala se, zda se 
tam zastavil čas? Ing. Závacký odpověděl, že se tam nemění data a je to zcela běžné. Ing. Kondula 
reagoval, že rozpočet Sokolů je cca 3 mil. korun. 600 tis. dostávali od školy a teď jak odešli, na provoz 
nemají. První projektová dokumentace na zateplení je za nějakých 6 mil. korun, na což také nemají 
peníze. Nejhorší věc pro obec je to, že pokud by to někdo převedl na školu a dal tomu statut 
tělocvičny, tak skončili s veškerými plesy. To je to největší nebezpečí, které je. V této chvíli sbírají 
informace, jelikož ze Sokola šly docela velké požadavky o tomto převodu, tj. počet hodin, využívání 
apod.  
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Ing. Čeganová předložila návrh usnesení, ať pan starosta má první informaci o tom, že jednali a 
nebrání se tomu.  

Návrh usnesení: 

 ZMO Pustkovec:  

1) bere na vědomí dopis TJ Sokol Pustkovec ze dne 30. 11. 2016 ve věci možného převodu haly TJ 
Sokol Pustkovec do majetku Statutárního města Ostravy;  

2) nemá námitek se svěřením haly TJ Sokol Pustkovec do správy městského obvodu Pustkovec za 
podmínky celkové rekonstrukce stavby.  

Takže deklarují, že kdyby se stalo to, že nám to budou chtít svěřit, tak budeme první v řadě, aby nás 
nepředběhla Poruba. Pan starosta dává protinávrh jako poslední, že o tom nebudou on ani radní 
hlasovat, protože opět hlasují o něčem, o čem nic neví. Po tom, co nás osloví město, budou teprve 
hlasovat. Navíc to není bodem programu. Už jednou se spálili a nechce se spálit znovu. Když o 
převodu mluví, tak si myslí, že Ostrava bude letos vůči Pustkovci vstřícná. Ing. Kondula uvedl, že na 
tu halu budou potřebovat 800 tis. ročně. Ano, je to věcí na dohodách. Pokud budou dostávat peníze 
na žáka, ale to se vše vyvrbí. Pokud dostanou peníze, co dostává škola a oni tam budou chodit cvičit, 
tak dostanou 600 tis. a už je to o něčem jiném.  

Ing. Čeganová: Vážení radní, nevím, jestli jste si všimli, jakým způsobem se tvoří dotace pro městské 
obvody, ale jedna z položek je tzv. vyrovnávací dotace na rok 2017, kde loni dostali 400 tis. městské 
obvody, které mají nějaké sportovní zařízení, školy, školky apod. Pokud nestačí na provoz, tak 
dostávají tzv. vyrovnávací dotaci. Kdyby Ing. Kondula se věnoval návrhu rozpočtu města a přípravě 
rozpočtu městského obvodu, tak je mohl informovat o těchto dotacích. Ano, je to možné, pokud má 
obvod něco takového, přijde předběžná řídící kontrola z MMO, posoudí oprávněnost nároku a 
dostanou dotace. Tak jako Proskovice, Lhotka, Hošťálkovice. Neříkejte, že to nevíte. Ing. Kondula se 
otázal, zda teď mají nějakou halu, na kterou chtějí mít dotace? Ing. Čeganová odpověděla, že teď 
ne. Ing. Kondula pokračoval, že až ji budou mít, tak se o to budou samozřejmě starat. Až ji navíc 
budou mít, tak dotace budou v jiné částce než nyní.  

Rudolf Škovran si myslí, že všichni pustkovečtí občané by to chtěli. Otázkou je, jak se rozhodne 
magistrát. Bez magistrátu tu halu nezískají. Nemáme na to finance, ani krytí, ani žádného silného 
sponzora, aby nám dal milióny na opravu haly. Děláme všechno proto a fandíme si, aby hala zůstala 
Pustkovci. Co si rozhodne magistrát a zda vůbec si halu vezme, to je další věc.  

Ing. Kondula: byli na hlasování Sokola a převod prošel pouze o jediný hlas. Věří, že kvůli tomu, že 
tam byli se starostou a bojovali o to, aby to Sokol pustil.  

Ing. Čeganová má dotaz, kdy se o to začnou zajímat? Až to město svěří Porubě? Pan starosta se 
otázal, zda je hala MOb Pustkovec? Ing. Čeganová uvedla, že to usnesení, které předložila je o tom, 
že mají o halu zájem. Pan starosta předložil protinávrh usnesení: V případě vyžádání stanoviska na 
svěření sportovní haly městskému obvodu Pustkovec, odpověď majetkovému odboru se 
souhlasným stanoviskem. Ing. Urban doplnil, že pokud tedy městský obvod nebude požádán o 
vyjádření… co když bude předtím požádána Poruba a oni to budou chtít, tak Pustkovec nikdo žádat 
nebude, jelikož to bude pryč.  

Pan tajemník připomenul, že se jedná o katastr Pustkovec. Když se např. svěřoval pozemek u školy 
Pokorného, tak také byl žádán MOb Pustkovec o stanovisko; sice souhlas nedal, ale přesto byl 
pozemek svěřen Porubě.  

Ing. Urban má za to, že Sokol Pustkovec by mohl zůstat v Pustkovci. Vše záleží na smlouvě, a proto 
navrhoval formulace v dopisu, protože pak jsou tam podmínky jasně specifikovány. Jelikož tam 
nejsou, řeknou si, dá se to ke škole a bude vyřízeno. Ing. Kondula reagoval, že je tam mnoho 
otevřených otázek. Oni si dali na schůzi své požadavky a s těmito požadavky neprojdou, jsou 
absolutně nereálné. Budou jednat.  

Ing. Urban, pokračoval, že z toho dopisu je vidět, co chtějí dosáhnout. Kdyby to bylo jinak 
formulováno, tak by to mělo trochu jinačí smysl.  
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Ing. Kondula zopakoval, že nyní přišli o nějakých 600 tis. a nebudou mít za chvíli ani na topení. To 
bude trvat asi rok a půl, než se něco pohne. Ta hala se může tuto zimu dostat do takových problémů, 
že tam popraská topení.  

Ing. Urban: nová hala by stála asi 20 mil. a oprava bude stát asi polovinu. Město by možná mohlo 
ušetřit těch 10 mil., ale mělo by to zůstat tak, že tam Sokol bude moci dále působit. Pavel Tichý se 
otázal, zda o tom vůbec musí hlasovat? Pan tajemník odpověděl, že nemusí, není to ani v programu. 
Stačí klasická formulace – projednáno bez přijetí usnesení. Ing. Urban reagoval, že jsou zde dva 
návrhy usnesení, tak by o tom měli hlasovat. Ing. Kondula dal poslední návrh usnesení: projednáno 
bez přijetí usnesení. Ing. Čeganová vysvětlila panu Kondulovi, že tato formulace se používá 
v případě, když ani jedno navržené usnesení neprojde.  

Pan starosta dal hlasovat o posledním návrhu usnesení pana Ing. Konduly. 
Hlasování č. 19: pro 7, proti 3, zdržel se 4. 

Usnesení nebylo přijato. 

Hlasování o návrhu pana starosty, odpovědět na stanovisko souhlasně. 
Hlasování č. 20: pro 6, proti 0, zdržel se 8. 

Usnesení nebylo přijato. 

Nový návrh usnesení paní Ing. Čeganové. 
Hlasování č. 21: pro 3, proti 2, zdržel se 9. 

Usnesení nebylo přijato. 

Marie Tichá: byla pověřena letopiseckou komisí jako členka zastupitelstva, aby uvedla na pravou 
míru zápis ze schůze konané dne 6. 12., který dnes všichni dostali. V bodě 4 došlo pouze k záměně 
– rozsvícení vánočního stromku – v předposlední větě bylo napsáno, že „pro zahřátí připravili hasiči 
horký čaj“. Letopisecká komise se omlouvá, jelikož se ví, že „pro zahřátí připravila sociální komise 
rady městského obvodu horký čaj“. Bude to opraveno i do archívu. Přijměte tuto omluvu a děkuje.  

Pan starosta reagoval, že je tam nesrovnalostí víc, takže odpoví panu předsedovi písemně.  

Marie Tichá se dále otázala na e-mail od pana tajemníka na uzavření zpravodaje až po dnešním 
zasedání zastupitelstva, tak jak to psal členům redakční rady, zda to tak je nebo není.  

Pan tajemník odpověděl, že je domluvený s panem šéfredaktorem, který má všechny podklady 
připravené a teprve po dnešním zasedání, tedy zítra, dostane článek o činnosti samosprávy.  

Občan Ing. Blažek informoval o svolání veřejné debaty k tramvajím. Chtěl to udělat tak, aby lidé 
alespoň nějaké informace získali. Je fakt, že kromě našeho pana starosty a tím ho chválí, tak tam 
nepřišel nikdo z dalších pozvaných. Nicméně nějaké informace se tam dozvěděli a lidé také vyjádřili 
své stanovisko. Pokud teď udělíte slovo paní Mgr. Vysloužilové, která byla těmi lidmi pověřena, aby 
toto stanovisko přednesla.  

Pan starosta odpověděl, že se z toho stala politická záležitost. Myslí si, že vstřícnost magistrátu bude 
na bodě mrazu. Přesto je z toho politická záležitost. Pořádala to místní organizace ODS, což se mu 
nelíbí, když od vedení nemají žádné zprávy. Už jsme pořádali nějakou akci proti a ono se nám to 
vrátí, i přesto nechává paní Mgr. Vysloužilové slovo.  

Mgr. Vysloužilová informovala, že 27. 9. 2016 rada města Ostravy odhlasovala usnesením záměr 
vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci na tramvajovou trať pro kombinaci trať B a D. 
Pokud by došlo k realizaci tohoto projektu, tak jak to Ing. Čeganová četla, tak by Pustkovec byl 
tramvajemi kompletně obkroužen. V rozpočtu 2017 se počítá se 4 mil. na přípravné práce. Veřejná 
zakázka na projektovou dokumentaci, která je zatím jen vypsána, je uzavřené výběrové řízení za 
zhruba 14 mil. bez DPH. Proč město tak spěchá, proč bylo ve veřejné debatě A, B, C, D, F, žádná 
tramvaj jak to sledovali v médiích, tak má proto vysvětlení. Běží zde dvě koleje – jedna politická, kde 
jsou všechny mediální ohlášení primátora apod., kterým mohou a nemusí věřit. Co je momentálně 
důležitější, je druhá kolej správně právní. Magistrát města Ostravy zamlčel tuto veřejnou zakázku. 
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Úřad ombudsmana se vyjádřil, že je hezké naplnit formální povinnost ze zákona, ale pokud jako 
úředník využiju toho, že mám vyšší znalost správního práva a správních procesů než občan a něco 
mu neřeknu, tak je to v rozporu transparentnosti a dobré správy. Nicméně tahle stavebně správní 
kolej je důležitá pro Pustkovec v té věci, že dokumentace, která se připravuje pro územní a stavební 
řízení, to už jsou stavebně správní procesy, které běží nezávisle na politickém rozhodnutí. Proto je 
důležité hlídat si úřední desky, aby mohli uplatňovat svá práva. Jak dlouho tato nejistota potrvá – 
nebude to navěky, jak má obavy pan starosta. Je to veřejná informace. Do 31. 12. 2017 se musí 
podat žádost o evropské dotační peníze na ministerstvo dopravy, které, v součinnosti s Evropskou 
komisí, buď peníze přidělí, nebo ne. Tzn., proto MMO tak spěchá a honí to, aby se dostal co nejdál 
v územním řízení a měl co nejvíc podkladů pro rozhodování na ministerstvu a Evropskou unií. To 
vůbec nesouvisí s politikou. Pokud vedení města říká, že o tom rozhodnuto nebylo, tak o něm bylo 
rozhodnuto, protože rozpočet je na trasy B a D, tzn., že trasa A a C jsou mimo hru. Pokud bude mít 
Pustkovec nějaký problém díky tomu, že chrání zájem a práva svých občanů, tak to bude mít jen 
v roce 2017, protože pak se to stejně rozhodne a v roce 2018 budou komunální volby, tak pro 
rozpočet na rok 2019 téma tramvaje hrát nebude. Na debatě promluvili v následujícím pořadí 
organizátoři Nataša Čeganová a Jan Blažek, zástupce petice Markéta Vysloužilová, porubský 
zastupitel Martin Drastich z hnutí Ostravak, který vystoupil jako zástupce radního pro dopravu 
Lukáše Semeráka, a poté pan starosta Stanislav Pyš z ČSSD. Po vystoupení jednotlivých mluvčí 
následovala diskuze, v jejíž závěru, přítomni místní občané odhlasovali prohlášení v tomto znění: 

 „My, občané Pustkovce a Poruby, kteří jsme se dnes sešli v Pustkovci k veřejné debatě o 
plánované tramvajové trati po ul. B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžné, jsme přijali toto prohlášení: 
je zřejmé, že při provozu budou tramvaje obtěžovat okolí hlukem a při výstavbě tramvajové trati 
bude značně narušeno životní prostředí kácením velkého počtu stromů, záborem travnatých ploch a 
rozsáhlou stavební činností, a proto: 

a) nechceme žádnou tramvajovou trať na VII. a VIII. stavební obvodu Poruby a přes Pustkovec, 

b) žádáme příslušné orgány města Ostravy, aby ekologizace dopravy byla provedena jiným 
způsobem bez těchto negativních zásahů do našeho životního prostředí, např. zavedením 
rychlonabíjecích elektrobusů dle ženevského vzoru, které umožňují tichou dopravu bez emisí, 

c) vyslovujeme uspokojení nad veřejně deklarovaným slibem pana primátora, že souhlas 
zastupitelstev městských obvodů Pustkovce a Poruby je podmínkou realizace projektu, 

d) pověřujeme členku petičního výboru petice Ne výstavbě nové tramvajové trati na ulicích 
B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná, Mgr. et Mgr. Markétu Vysloužilovou, aby seznámila se závěry 
této veřejné debaty příslušné orgány města a dotčených městských obvodů.“  

Prohlášení je ze 7. 12. 2016. Dále řekla, že veškeré materiály, které k této výstavbě jsou, tak dávají 
na stránky www.porubskavyzva.cz, kde lze dohledat i veškerou projektovou dokumentaci z roku 
2006, investiční záměr z kterého se vychází, další plány a konkrétní věci, které se toho týkají. Veřejná 
zakázka není žádná sranda, je tam studie EIA, kácení dřevin, řešení vlastnických práv, řada vážných 
věcí. Ne, že se nic neděje a budeme čekat, než nás pan primátor informuje někdy v létě s tím, že se 
nedá už nic dělat. Proto je důležité vnímat, že je na jednu stranu kolej politická a na druhé straně 
stavebně správní. 

Pan starosta odpověděl, že dnes byl na zastupitelstvu a pan primátor říkal něco jiného, podívá se do 
zápisu, až bude hotov. Článek v novinách byl jednostranný, nebylo tam nic, bylo to o ničem. Myslí 
si, že dnešní její vystoupení je v zájmu ODS a ne Pustkovce. Kdo ji dal vlastně právo jednat za 
zastupitelstvo obce, on to rozhodně nebyl. Tak jako dnes z balkónu v diskuzi, kterou pan primátor 
již podruhé utnul.  

Mgr. Vysloužilová uvedla, že o zastupitelstvu Pustkovce neřekla nic, a má přece svobodu projevu.  

Pan starosta se znovu otázal, kdo jí dal právo za nás mluvit. Za nás může mluvit jedině zastupitelstvo.  

Mgr. Vysloužilová se otázala, k jakému konkrétnímu výroku to pan starosta vztahuje, protože si 
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nevzpomíná, že by dnes o nás mluvila.  

Pan starosta odpověděl, že si to má přečíst v zápise, určitě to tam bude.  

Ing. Závacký reagoval, že již minule většinově přijali usnesení a zastupují lidi a nemají se za co stydět. 
Nemějme strach, že nám město dá méně peněz, to snad už ani nejde.  

Rudolf Škovran: potěšilo ho, že vidí někde jméno Pustkovec. Minule odhlasovali, že zde tramvaj 
nechtějí, ale proč mají dráždit magistrát, když chtějí stavět hasičárnu, tělocvičnu. Proč si ****** do 
vlastního hnízda. Petice se podepsala, ale proč se zde organizují akce a ne na půdě Poruby nebo 
Klimkovic? Protože by vás vyhnali. Se starostou chodí na magistrát skoro co 14 dní a když tam 
přijdou, tak se každý na ně usmívá, jak na blbečky, co chtějí jen peníze.  

Mgr. Vysloužilová oponovala, že tento postoj je zásahem do základních lidských práv! Do svobody 
shromažďovací, práva na informace a svobody projevu. Toto nemůže někdo svým libým postojem 
omezovat. I ten poslední člověk v nějaké vesnici má právo mít informace, sdružovat a má právo říct 
svůj názor. Kde to jsme? Nejsme v nějaké totalitě, abychom se skláněli před nějakou vrchností.  

Pan Škovran reagoval, že ji názor nebere. Jen říká, že se to mělo udělat v Porubě. Asi pan Blažek a 
paní Čeganová mají za sebou velkého investora, který dotáhne do Pustkovce 50 mil. na opravu 
spodní části. U které požádali o 25 mil., a dlouho se o tom stále diskutuje. Mají jednání s Porubou 
domluvené na leden. Teď se bude jednat o tom, kdo zaplatí projekt. Už vidí, jak tam přijdou a uslyší 
„bohužel v tuto chvíli, i když myšlenka je dobrá…“. To je jeho názor, takhle to vnímá on.  

Mgr. Škarpichová Tichá dodala, že názorů zde bylo řečeno hodně. Osobně s tramvají také 
nesouhlasí. Řekla to již v červnu, kdy se o tom jednalo, a informace si sbírá, kde se dá. Byla účastna 
na jednání a čekala určité informace a ty také nedostala. Pořád jsou ty informace takové nějaké a 
nijaké. Zastává názor, že by měli stále získávat informace a mít je. Má samozřejmě různé známé 
v Porubě a také nejsou pro tramvaj. Proč nebránit občany Poruby i Pustkovce. Ale jít cestou, že 
nedostaneme peníze, tak nebudeme nic podnikat, tak s tím také nesouhlasí.  

Ing. Urban: je znepokojen vývojem. V souladu s naším usnesením si myslí, že diskuzi měla svolat 
naše radnice. Naše zastupitelstvo přijalo nějaké usnesení a pověřilo vedení obce, aby v tomto duchu 
dělali kroky. Pokud se tak nestalo, tak celkem rozumí tomu, že to na sebe vzal pan Blažek. Opravdu, 
zastupitelstvo odhlasovalo, že se mají proti tramvaji dělat kroky. I s tím, že to může mít nějaké 
negativní důsledky. Je třeba vidět to, že už se rozběhly kroky k investicím do projektové 
dokumentace, do zpracování přípravných studií a to už běží. To není tak, jakože se někdy něco bude 
někde projednávat, to vše už běží. Tady už se utrácí 20 mil. v příštím roce za to, aby se připravila 
projektová dokumentace. Není to tak, že nás někdy někdo osloví nebo nás bude informovat. To je 
mediální kampaň. Tady už potichu běží investice několika desítek miliónu korun do přípravy této 
akce. Je tady usnesení magistrátu, které četla dnes Ing. Čeganová. Je to v rozporu se zájmy občanů, 
je to v rozporu s demografickým vývojem, i s tím, co se dnes ve veřejné dopravě děje. Dnes již nejsou 
žádné špičky, před šestou hodinou, kdy všichni jedou do práce a po druhé hodině. Dnes to tak vůbec 
není. Přesto se investují desítky miliónů a pak miliardy do naprosto zbytečného rozšiřování. Nazývá 
se to ekologizace, ale až tu budou natahány dráty nad Nikodema, budou vystavěny nové stožáry, 
Pustkovec bude okšírovaný kolejemi, které nikdo nepotřebuje, tak pak nebudou mít co řešit. Lidé to 
nechtějí, demografický vývoj říká, že to není potřeba. Chce to někdo, kdo chce velkou zakázku. 
Můžou spekulovat o tom, proč. V minulosti se řešily tři kauzy. Jedna - kulturní domy, druhá – 
rozšíření městských nemocnic, třetí byl dopravní podnik. To jsou přesně ty tři okruhy, o kterých se 
zde jedná. Myslí si, že by měli vycházet z toho, co se děje a ne čekat na to, až nám někdo řekne: no 
tak tady máte žádost o stanovisko k územnímu řízení, ale to si rozhodne zastupitelstvo na velké 
radnici, vy to máte jen na vědomí. Tento režim by neměl být a zastupitelstvo se k tomu nějak 
postavilo.  

Občan Ing. Blažek doplnil k tvrzení, že to byla politizace – možná to tak někdo vnímá, ale nebyl to 
cíl. Jistě si všimli, že tam nezval nikoho z ODS, ani z města, ani z Poruby. Kdyby to chtěl udělat jako 
akci ODS, tak by tam určitě pozval porubské členy ODS, náměstka primátora za ODS, předsedu klubu 
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atd. To neudělal právě proto, aby to nemohlo být takto chápáno. O co se jednalo. V prvé řadě, aby 
občané, kteří přijdou, získali nějaké informace. Což se ne zcela podařilo. Právě proto, že pan primátor 
nepřišel a nikoho za sebe neposlal. Tvrdil, že má nějaké důležitější věci, pak si v novinách přečetli, 
co to bylo. Druhá věc je, aby ti občané měli nějakou reálnou možnost se vyjádřit. Může se mýlit a 
zde může být 90% těch, co tramvaj chtějí a jen on si myslí, že je to špatně. Pak by mu v tělocvičně 
řekli, že to chtějí a i tohle bylo variantou.  Naopak tam dorazilo nějakých 250, 300 lidí, a když se 
dělalo prohlášení, tak tam nezaznamenali nějaký hlas proti. To byly důvody, proč se to dělalo. Ne 
kvůli politizaci. Mohl to udělat kdokoli, kdo chtěl. On čekal, že to vznikne z úřadu. Nečinně čekat, 
když utekly skoro 3 měsíce a zakázka byla zadána a nikdo nám o tom neřekl. Měli mimořádné 
zastupitelstvo a nic se o tom nedozvěděli. Potom zjistili, že zakázka běží, termín plnění 36 týdnů. 
Není na co čekat. Ještě jedno zastupitelstvo a už bude územní rozhodnutí v právní moci na stole. To 
byla jeho myšlenka, rozhodně to nebyla politizace.  

Pan tajemník připomenul, že městský obvod je vždy účastníkem řízení, pokud se jedná o stavbu na 
jeho katastru. V každém případě dostanou možnost vyjádření ve správním řízení. Ing. Urban doplnil, 
že je to relativně pravda. Nicméně orgán, který toto správní řízení povede, tak pak ten orgán 
rozhodne o případných námitkách kladně nebo záporně. I v případě, kdyby již běželo územní řízení, 
a my budeme mít námitku, tak bude vyřešena projednávajícím úřadem jako bezpředmětná nebo 
předmětná. Jestli o tom bude rozhodovat zastupitelstvo SMO. Toto se možná týká i případu, kde se 
má odebrat možnost vyjadřovat se k dopravním stavbám celoměstského charakteru. Jak se to dnes 
bude prezentovat.  

Pan tajemník připomenul, že stále platí stavební zákon a nějaká OZV ho nemůže nabourávat.  

Ing. Urban: ví sám, že ve stavebním řízení se o námitkách rozhoduje tak nebo tak. Pan tajemník 
reagoval, že to je pravda, ale musí mít na paměti, že už je určitě založena nějaká občanská aktivita, 
mají tady Slavíkovce, trochu dál Orlováky, kteří do toho určitě taky budou chtít mluvit, jelikož si 
vymezili působnost na celou republiku. Ani městský obvod nebude jediný, který se k tomu vyjádří. 

Ing. Čeganová: k tomu, co říkal pan tajemník, tak k tomu se bude vyjadřovat rada, protože je to 
zbytková pravomoc. Myslela, že pan starosta jde do volebního období a do funkce s tím, že bude 
hájit zájem městského obvodu. Ten je, že bude hájit zájmy lidí a ti lidé, kteří bydlí na ul. Karla 
Aksamita, podél 17. listopadu, tak ti opravdu tramvajovou trať nechtějí a věří, že zde mají zastupitele 
a ti budou ve střehu a budou je chránit. Také čekala, že iniciativa pořádat setkání vzejde od 
městského obvodu. Jestli si vzpomíná, tak před 10 lety v roce 2006 se dozvěděli, že dopravní podnik 
má vypracovanou nějakou variantu a vyžádali si podklady. V sále se pak jednalo veřejné projednání. 
Byl zde ředitel dopravního podniku, byl tady někdo z útvaru hlavního architekta, někdo z KODISu, 
byli zde lidé z Pustkovce a Poruby a bylo jich tu min. 80. Lidé dali jasně najevo, že tramvajovou trať 
nechtějí, na základě toho vznikla petice. Vznikla petiční akce, kde s Ing. Ondrušem byli v petičním 
výboru a měli přes 3000 podpisů a město to odložilo a dále se v tom nepokračovalo. Bylo to proto, 
že do toho šli a zájmy lidí hájili. Jak už říkala u návrhu rozpočtu. No tak nám nedají peníze, nebude 
to poprvé, co se trochu uskromní. Trávu nebudou sekat na hřišti každý týden, ale jen 1x za 14 dnů. 
Můžou snížit počet úředníků, můžou mít neuvolněného starostu a prostě ukážou, že vyjít umí. Byla 
by ráda, kdyby všichni, tak jak odhlasovali to usnesení - že jsou proti tramvajové trati, si šáhl si do 
svého svědomí a navenek vyjadřoval to, o čem hlasoval. Také by chtěla písemně odpověď, jak byla 
dořešena předžalobní výzva pana Vyhlídala na náhradu škody cca 163 tis. za zmařený projekt na 
rybníček.  

Ing. Blažek: zapomněl ještě zmínit jednu věc. Vyplynula z toho ještě jedna dost důležitá záležitost. 
Pan primátor, ač nepřišel, se písemně vyjádřil, že bez souhlasu Pustkovce a Poruby to nepůjde. Toto 
dal písemně. Od té doby, co to napsal, tak to prezentuje veřejně i jinde. Teď to záleží na nich 15. On 
pokud je chlap a dodrží slovo, tak to nebude.  

Mgr. Škarpichová Tichá se otázala pana Blažka: písemně, elektronicky s el. podpisem?  

Ing. Blažek reagoval, že e-mailem, ale od té doby je to všude v novinách a jinde.  








