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Z Á P I S  

ze 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, 
konaného dne 26. 9. 2011 

6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konané dne 26. 9. 2011 v zasedací místnosti Úřadu městského 
obvodu Pustkovec, zahájila starostka městského obvodu paní Marie Tichá v 1705 hodin. Konstatovala, že 
zasedání bylo řádně svoláno a v souladu s ustanovením §93 odst. (1) zákona o obcích a v souladu s platným 
jednacím řádem zastupitelstva také oznámeno.  

Ještě dříve než zahájila vlastní zasedání, přivítala velitele zásahové jednotky zdejšího hasičského sboru pana 
Martina Kusyna. Uvedla, že jistě není žádným tajemstvím, že Martin Kusyn v sobotu 30. 7. 2011 s nasazením 
vlastního zdraví zachránil z hořícího bytu v Porubě starší manželský pár. Za tento obětavý čin bude jistě po 
zásluze odměněn příslušným orgánem požární ochrany, nicméně zdejší rada mu již přiznala peněžitý dar a paní 
starostka mu předala pamětní list a finanční dar. Ještě jednou mu poděkovala za statečnost. 

Dále informovala o iniciativě města Ostravy k chystané novele zákona o rozpočtovém určení daní. Při přijetí 
této novely by v rozpočtu města ubylo více než 900 mil. korun a tento úbytek by měl samozřejmě dopad i na 
městské obvody. Samospráva města dala do oběhu protestní petici; uvedla, že petiční archy k podepsání jsou 
k dispozici na stolku u prezence. 

Z účasti na zasedání se předem omluvila paní Jarmila Závacká, Ing. Závacký a také pan Rudolf Škovran, který 
nastoupil za člena zastupitelstva z volební strany ČSSD; svého mandátu se ujme až po složení slibu na nejbližším 
zasedání, kterého se zúčastní. Dále se nedostavil MUDr. Silber. Podle prezenční listiny se zasedání účastní 11 
členů zastupitelstva, které je schopno se usnášet.  

Zápis ze zasedání pořídí Drahomíra Tichá. 

Starostka připomněla, že jako obvykle se bude o každém usnesení hlasovat jednotlivě na konci rozpravy. 
Návrhy usnesení byly zapracovány v materiálech, které zastupitelé pro jednání obdrželi; byly zpracovány a 
předloženy radou, resp. finančním výborem. Případné změny usnesení či protinávrhy musí být v souladu 
s jednacím řádem formulovány tak, aby byl jejich obsah vyjádřen jednoznačně a nepřipouštěl různost výkladu. 
Návrhy mají být předkládány písemně na blanketech, které byly jako vždy k dispozici na stolku u presenční 
listiny. Projednávány byly podle pořadí, ve kterém byly předloženy; hlasuje se od posledního z nich. 

 

Ověřovateli zápisu 5. zasedání byli minule určeni RNDr. Jan Popelek a Marcel Šotlík; požádala je, aby sdělili, zda 
zápis odpovídá průběhu zasedání. 

Popelek:  Zápis přečetl, odpovídá jednání, doporučuje schválit. 

Šotlík: Zápis taky přečetl, souhlasí s průběhem zasedání, doporučuje schválit. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje zprávu RNDr. Jana Popelka a Marcela 
Šotlíka o ověření zápisu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného 30. 3. 2011. 
Hlasování č. 1 Pro: 11,    proti:   0,    zdržel se:   0 Usnesení bylo schváleno. 

 

Jako ověřovatele zápisu dnešního zasedání navrhla určit Ing. Natašu Čeganovou a Ing. Petra Holušu. Navržení 
souhlasili a další návrhy nebyly. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 6. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva Ing. Natašu Čeganovou a Ing. Petra Holušu. 
Hlasování č. 2  Pro:  11,   proti:   0,    zdržel se:   0 Usnesení bylo schváleno. 
Dále starostka uvedla, že k jednání byl stanoven program, jak zastupitelé obdrželi v pozvánce: 

1) Kontrola usnesení  
2) Zápis kontrolního výboru 
3) Zápis finančního výboru 
4) Informace o čerpání rozpočtu v r. 2011 
5) Návrhy rozpočtových opatření 
6) Návrh prodeje pozemku parc. č. 4286 
7) Nové stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3788/1 
8) Návrhy peněžitých darů právnickým osobám 

Různé 
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Starostka připomněla, že všechny materiály byly rozneseny předem; k tomu má být mimo běžné postupy 
přidán ještě jeden bod programu – v den zasedání podatelnou přijatá žádost Antonína Kotaly o prodej 
pozemků naproti kostela, která ovšem nebyla projednána v radě, ani v komisi výstavby. Pokud bude tento bod 
přidán a odsouhlasen do programu, bude projednán jako poslední. 

Ke každému návrhu bude přijímáno samostatné usnesení; návrhy jsou obsaženy v jednotlivých materiálech.  

Hlasování č. 3 o zařazení bodu o prodeji pozemků panu Kotalovi: 

Pro:  5,  proti:   2,  zdržel se:   4    Tento bod nebude zařazen do programu. 

Ing. Čeganová navrhla zařadit do 9 bodu různé ještě stavby přípustné a výjimečné přípustné. 

Starostka se ptala, zda je k tomu materiál. 

Ing. Čeganová uvedla, že se jedná o to, jak útvar hlavního architekta dává na obvod k projednání návrhy, o 
stanoviska k těm stavbám. Týká se to územního plánu. 

Návrh Ing. Čeganové, zařadit do bodu 9 – různé návrh na stavby přípustné a výjimečné přípustné dle regulativů 
územního plánu. 

Hlasování č. 4:    Pro:    6,    proti:   0,    zdržel se:    5      Tento bod nebude zařazen do programu. 

Ing. Bochňák měl dotaz dle §93, zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejdéle 1 za 3 měsíce. Minule bylo 
zasedání 22. 6. zda nemělo být zasedání 22.9. 

Starostka uvedla, že se o to také zajímala, jedná o kalendářní 3 měsíce po sobě jdoucí, nejedná se o 90 dnů. 
Takže podmínka je splněna a zastupitelstvo řádně svoláno. 

Ukončení diskuze, hlasování o původním návrhu programu. 

Hlasování č. 5 Pro:  11,   proti:   0,    zdržel se:   0  Program byl schválen. 

 

Před projednáváním jednotlivých bodů programu byla předložena informace o činnosti orgánů měst. obvodu: 

� činnost starostky  

� činnost místostarosty 

� činnost rady – rada se sešla 27. července, 31. srpna a 22. září; informace jsou v usneseních.  

Diskuse: 

Ing. Čeganová uvedla, že na minulém zasedání se dohodli, že činnost starostky a místostarosty se budou 
předkládat písemně, buď domů, nebo na zasedání na stůl, aby se nezdržovali. Muselo to být v zápise, nebo 
nebylo? Aby se nemusela dávat ústní informace, ale písemně. 

Starostka odpověděla, že se minule nezúčastnila zasedání a uvedla, že jiné městské obvody vůbec zprávy o 
činnosti nepředkládají. 

Ing. Čeganová prohlásila, že je to přímo v zákoně o obcích. Na městě je na galerii pro občany informace o 
jednání samosprávy, o činnosti orgánů samosprávy i tajemníka, dokonce městské policie, v písemné podobě, 
každý se může podívat. 

Ing. Bochňák vznesl požadavek, aby zastupitelé dostávali zápisy komisí, zejména stavební. 

Pan Pyš přednesl svou zprávu o činnosti od minulého zasedání zastupitelstva. Uvedl, že se zúčastnil zasedání 
všech rad, podepisoval dokumenty na úřadě, předával ceny hasičům na soutěži, zúčastnil se jednání na VTP – 
zastávky, jednání na MO Poruba ohledně povolování sjezdů na ul. B. Nikodema, které souvisí s výstavbou 
rodinných domů na ul. Karla Aksamita, bylo místní šetření na ul. Hrázka, zúčastnil se jednání komise výstavby, 
byl na 13. ročníku jízdy ostravských starostů. 

Paní starostka ve své zprávě uvedla, že měla delší dovolenou; jednala s Porubou ohledně povolování sjezdů na 
ul. Bedřicha Nikodema pro stavebníky, jednala na MMO – prodloužení povolení pro ul. Pustkoveckou, jednala 
s okrskáři MP, bezpečnost pro pěší, oprava rozhlasu firmou Empemont, jednala s firmou AHOS, řešila prahy na 
ul. Pustkovecké, byl krmáš a děkovala hasičům za celodenní organizaci krmáše, kdy měli otevřeno občerstvení 
a před hasičárnou hrála dechová hudba, děkovala přímo starostovi. Taky bylo očkování psů u hasičárny, kdy 
hasiči umožnili přístup do hasičárny, umytí rukou, příprava stolu apod., za což taky děkovala. Dále jednala 
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s okrskáři MP ohledně senior linky po zemřelých - provádějí pravidelné kontroly. Jednala se soc. službami 
Poruby, nabídli služby i pro naše občany. Zúčastnila se jednání komise výstavby, sboru starostů, zastupitelstva 
města. Jednala ohledně zřízení dětských hřišť. Městský obvod chtěl zajistit internet taky do hasičárny, ale spol. 
ČEZ nepovoluje cizí zařízení na svých sloupech, takže hasiči internet mít asi nebudou. Občan pan Waloszek 
požadoval příčný práh na ul. Pustkovecké, a taky Ing. Bochňák měl požadavek a další občané; budou se 
instalovat další dva retardéry u pana Waloszka a pana Bochňáka. Jeden je již instalován v dolní části a ten 
všichni zase chtějí tento demontovat, že jim začínají praskat stěny a zatéká voda do sklepů. Tento retardér 
bude přemístěn k Ing. Bochňákovi. 

Občanka Veronika Tichá se ptala, zda by mohly být retardéry kratší, nejde jím projet na kole. 

Starostka odpověděla, že by měly být na každé straně o 50 cm kratší pro volné odtékání vody a projíždějící 
cyklisty. Ty další tak budou udělané a nebude se jezdit po hlíně. 

Ing. Bochňák uvedl, že jenom retardéry nepomůžou, měl by se taky provést ořez stromů, nejsou vidět značky. 
Když se rozdávají odměny, proč to neudělají hasiči, sokoli apod. Je komise výstavby, ať navrhne nějaké řešení. 

Starostka odpověděla, že už je tam omezená (30 km/hod) rychlost. Jednala s odborem životního prostředí na 
MMO; stromy jsou v těsné blízkosti a jsou vzrostlé, jejich ořez by je zničil. Kdyby se opravdu jezdilo těch 30 
km/hod, tak se značky každý všimne. 

Ing. Urban uvedl, že retardéry probírali na komisi výstavby, měly být jiné. Při výjezdu z ul. Karla Aksamita není 
dodržen rozhledový trojúhelník, měly by se ostříhat keře. 

Starostka uvedla, že si občané na obecních pozemcích vysazují stromy dřeviny, které potom vadí v rozhledu. 
Opět přišlo na stavební úřad upozornění z OZO, že nebudou jezdit na ulici K. Aksamita, keře opět zasahují do 
cesty a to byly důkladně ořezány. Lidé tam ale vysadili nové keře a firma, které to tam loni ořezávala, byla 
občanem napadena. Taky občané na ulici Prchaly dostali dopisy, aby bylo 50 cm od vozovky volné, aby se 
neškrábala auta, ale je to stejné. Řeší se i parkování aut na ul. Hrázka.  

Ing. Bochňák dále uvedl, že se prodával pozemek na Aksamita a mohlo tam být více místa. 

Starostka uvedla, že městský obvod na ulici Aksamita nic neprodával, protože tam nic nevlastní. Jen se prodalo 
Bedrlíkovým, protože už někdy před mnoha lety se postavil chybně plot, při prodeji se dělalo zaměření a zjistilo 
se, že je část na obecním pozemku. Byla to náprava stavu. 

Ing. Urban ještě uvedl, že firma, co kácela stromy, byla vulgární, kácelo se až 3 m od cesty. Byly tam jen nízké 
keře.  

Starostka odpověděla, že se tam přijde podívat. 

Ing. Zádrapa předložil návrh usnesení (požadavky na radu): 

1) Bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů městského obvodu, 

2) ukládá, aby informace o zprávě činnosti orgánů MO Pustkovce byly předkládány písemně a byly součástí 
podkladů, které se předkládají zastupitelům před jednáním zastupitelstva, 

3) ukládá, aby materiály pro jednání zastupitelstva obsahovaly rovněž písemné zápisy všech komisí a výborů 
MO Pustkovec, 

4) ukládá vyvěšovat zápisy ze zasedání a výborů na internetových stránkách městského obvodu Pustkovec. 

Starostka uvedla, že výbory nepodléhají radě ale zastupitelstvu, odpovídají zastupitelstvu a jejich zápisy jsou 
zastupitelstvu vždy předkládány. Komise letopisecká a výstavby a sociální je poradním orgánem rady a zápisy 
tedy předkládá radě. 

Ing. Čeganová: Přečetla si zápisy z rady, zápisy nedostávají průběžně. To co zjistila, uvedla, že má velice špatný 
pocit. Protože chtěla vědět, co se děje, podívala se na internetové stránky, kde se objevilo usnesení 8. 9. a 10. 
rady. Jedná se hlavně o usnesení 9. a 10. rady. Po minulých zkušenostech si všechno vytiskla. Zjistila, že jsou 
nesrovnalosti v usnesení z 9. a 10. rady. Usnesení jsou jiná, než která visela na internetových stránkách. Byla se 
v den zasedání podívat na zápisy z rady, zjistila, že obě rady byly snad dokonce přerušené. Zápis by vyhotoven, 
podepsán. Na internetu týden viselo usnesení, kdy v č. 148/9 rada schválila poskytnutí věcného daru pro 
Svatováclavský festival, toto usnesení tam bylo týden, a potom se objevilo nové usnesení rady 148/9, které 
schvaluje zakoupení 30 ks vstupenek v hodnotě 300 Kč pro členy samosprávy městského obvodu Pustkovec na 
koncert pořádaný dne 7. 10. 2011.  Jde o to, že když je zápis a usnesení podepsáno, tak změnit usnesení lze 
jenom na dalším jednání rady a to dalším usnesením. To, co tam je, to je manipulace s usneseními. Dále 
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uvedla, že obdobná věc se stala na 10. radě, kdy rada byla 31. 8., zúčastnili se 4, omluven byl 1. V usnesení 
158/10, které bylo týden na internetu, se jedná o odměnu velitele zásahové jednotky Martina Kusyna je 
napsáno: 1) … rozhodla 2) odměnit Martina Kusyna věcným darem v hodnotě 15 tis. Kč. V usnesení, které 
dostali domů, je napsáno, že rozhodla odměnit Martina Kusyna peněžitým darem ve výši 15 tis. korun a 
zmocňuje starostku k uzavření darovací smlouvy. Dále si přečetla, protože je na každém usnesení na konci 
napsáno, co projednala rada bez přijetí usnesení a je tam výčet. V zápise není o tom nic konkrétního a 
v usnesení se nic bez přijetí usnesení pod čárou nemá psát. Dále uvedla, že k takové radě, která tímto 
způsobem pracuje a manipuluje s usnesením, nemá důvěru. Pan tajemník zápisy vyhotovil hned druhý den, 
starostka s místostarostou usnesení podepsali. Požaduje písemné vysvětlení po radě a aby si to rada uvědomila 
a takto se nedá budovat důvěra mezi radou a zastupitelstvem.  

Ukončení diskuze. 

Hlasování o jednotlivých částech návrhu usnesení Ing. Zádrapy: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

ukládá, aby informace o zprávě činnosti orgánů MO Pustkovce byly předkládány písemně a byly součástí 
podkladů, které se předkládají zastupitelům před jednáním zastupitelstva, 
Hlasování č. 6:   Pro:  9,     proti:   0,    zdržel se:  2    Usnesení bylo přijato. 

ukládá, aby materiály pro jednání zastupitelstva obsahovaly rovněž písemné zápisy všech komisí a výborů MO 
Pustkovec, 
Hlasování č. 7:  Pro:  10,    proti:   0,    zdržel se:   1 (Tichá)   Usnesení bylo přijato. 

ukládá vyvěšovat zápisy ze zasedání a výborů na internetových stránkách městského obvodu Pustkovec. 
Hlasování č. 8:  Pro:   9,    proti:   0,    zdržel se:  2 (Tichá, RNDr. Popelek)   Usnesení bylo přijato. 
 
Občan Ing. Blažek: Už na minulém zasedání zastupitelstva se dával návrh, aby se i zápisy ze zastupitelstva 
objevily na internetu. Dále uvedl, že si nedokáže představit, jak funguje rada. Zápisy usnesení podepíše 
starostka a místostarosta a měsíc nebo dva poté se objeví nové usnesení. Je to někdo schopen vysvětlit? Je to 
zastupitelům jedno, že se to liší, jak se to stalo? 
Ukončení diskuze. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí předloženou informaci o činnosti 
orgánů městského obvodu. 
 Hlasování č. 9   Pro:  8,  proti:   1 (Ing. Čeganová),   zdržel se:   2 (Ing. Zádrapa, RNDr. Popelek) 
Usnesení bylo přijato. 

 
Kontrola usnesení: 

Paní starostka uvedla, že všechna usnesení byla splněna, nesleduje se plnění žádného usnesení, jak také 
konstatoval kontrolní výbor.  

Diskuze: 

Ing. Čeganová: Zaráží ji seznam firem, které byly poptány na zimní údržbu. Jsou tam firmy mimo Ostravu. Firmy 
si můžou účtovat ještě kilometrovné, protože je velké dojíždění. Jsou přece firmy v Ostravě, které dělají zimní 
údržbu. Navrhla dávat do usnesení, které firmy se poptávají. 

Starostka odpověděla, že ta brněnská firma má pobočku v Ostravě. 

Pan Šotlík se ptal, proč se opět nevyužil portál, když je k tomu zřízen? 

Starostka uvedla, že byly osloveny firmy v souladu s dřívějším požadavkem zastupitelstva; portál se využívá 
hlavně při nákupu kancelářských potřeb. 

Ing. Zádrapa měl dotaz na finančním výboru ohledně zeleně, dostal odpověď, že byly 4 firmy poptány, ušetřilo 
by se 5 nebo 10% přes portál. Je hodně zahradnických firem v Ostravě a mají vyšší úroveň. 

Ing. Urban se připojil, na předminulém zasedání bylo řečeno panem tajemníkem, že není problém využívat 
internet, a opět se to neděje. Portál se má využívat na veřejné zakázky. Proč se to nevyužívá. 

Občan Ing. Blažek uvedl, že Ing. Urban to řekl přesně, rada se formálně usnesla, že musí oslovit tři firmy, což 
učinila. Kontrolní výbor by měl prověřit, jak to vlastně bylo s usneseními a do hloubky a velice přesvědčivě. 

Starostka se ohradila proti konstatováním p. Blažka, ať nemluví přesvědčivě o jejích výrocích, pokud nemá 
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důkazní materiál. 

Ukončení diskuze: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec souhlasí s předloženou kontrolu usnesení. 
 Hlasování č. 10:  Pro:  9,   proti:   0,    zdržel se:  1 (Ing. Čeganová) Usnesení bylo přijato. 

 
Zápis z jednání kontrolního výboru. 

Kontrolní výbor na své 4. schůzi, konané dne 21. 9. 2011, provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a 
usnesení rady za období od 7. 6. do 21. 9. 2011 a neshledal v nich závady. Dále kontroloval pojistné plnění za 
odcizený fotoaparát a evidenci jízd pracovních vozidel. 

Diskuze: 

Pan Šotlík uvedl, že ho předseda KV pověřil, aby sdělil, co projednávali na KV. 

Ing. Čeganová uvedla, že jí ani tak nešlo o pojistné plnění, ale jak je možné, že starostka měla fotoaparát, že ho 
nezajistila proti odcizení a co vlastně dělala na tom místě. Dále uvedla, že kontrolní výbor se schází 1x za 3 
měsíce, ale nekontroluje, zda usnesení jsou přijatá v souladu se zákonem. 
Usnesení rady č. 133/8; rada schválila dodatek ke smlouvě s UDI Morava a prominula penále, rada má 
pravomoc jen do určité výše, ať se výbor zabývá tím, o jakou částku se jednalo, o jakou částku šlo. 
V roce 2002 si zastupitelstvo vyhradilo právo na poskytování peněžitých darů, to znamená, že veliteli zásahové 
jednotky v rozporu s usnesením rada rozhodla o výši daru. Totéž je u finančního příspěvku 6,5 tis. pro pana 
Kubiše na zhotovení řidičského oprávnění, proč se to dělá jako dar, mohl se uhradit podíl na faktuře. Toto 
právo rozhodovat o finančních darech má pouze zastupitelstvo. Od loňského podzimu se přistupuje velmi 
nezodpovědně. Dále kontrolní výbor kontroloval jen, že byly osloveny 3 firmy, ale je to i o tom, že je třeba 
předložit doklady. 

Starostka uvedla, že co řekla Ing. Čeganová se nezakládá na pravdě. Co se týká darů fyzickým osobám, zjišťovali 
to, týkalo se to jen volebního období, které skončilo v r. 2006. Už se to rozebíralo, nenechá očerňovat radu ani 
sebe. 

Ing. Čeganová uvedla, že neexistuje usnesení, že rada může schvalovat fin. dary do 20 tis. Kč. Předává vše 
kontrolnímu výboru, aby se tímto zjištěním mohl zabývat. Překračuje to hranice. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis č. 4 kontrolního výboru ze 
dne 21. 9. 2011. 
 Hlasování č. 11:    Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3 (Ing. Čeganová, Ing. Urban, Ing. Bochňák) Usnesení bylo přijato. 

 
Dalším bodem programu byl zápis č. 4 finančního výboru. 
Jak uvádí zápis, finanční výbor na svém jednání projednal: 
1. Informace předsedy o průběhu 5. zasedání zastupitelstva MO konaného dne 22.6.2011 
2. Informace o čerpání rozpočtu za období květen - srpen 2011 a doporučil zastupitelstvu předložený 

materiál přijmout 
3. Návrh rozpočtového opatření č. 10/2011 a doporučil zastupitelstvu předložený materiál přijmout  
4. Návrh rozpočtového opatření č. 11/2011 a doporučil zastupitelstvu předložený materiál přijmout  
5. Žádosti o příspěvky, dotace a dary - žádost SHF o finanční podporu ve výši 50 tis. Kč a a doporučil 

zastupitelstvu schválit poskytnutí finanční podpory ve výši 10 tis. Kč 
6. Kontrolu fakturace u vybraných významných dodavatelů zboží a služeb za období květen – srpen 2011 a 

navrhl zastupitelstvu projednat následující usnesení: Zastupitelstvo MOP ukládá radě MOP, aby u zakázek 
na dodávku zboží a služeb nad celkovou předpokládanou hodnotu 40 tis. Kč (bez DPH) vyžadovala 
předložení min. 3 nabídek. 

Ing. Zádrapa jako předseda finančního výboru uvedl, že se zaměřil při kontrole na větší faktury, aby byla 
úspora. Závěr byl ten, jak je v bodu 6., aby u všech významnějších akcí bylo děláno poptávkové řízení, říká to 
proto, že kromě velké faktury na zeleň je takových faktur málo. Byla tam jedna faktura nad 40 tis. Přesto 
navrhl, aby se už při částce nad 40 tis. bez DPH dělalo poptávkové řízení. Neměli včas zápisy z rady. Navrhl 
nové usnesení: Zastupitelstvo MOP ukládá radě MOP, aby u zakázek na dodávku zboží a služeb nad celkovou 
předpokládanou hodnotu 40 tis. Kč (bez DPH) vyžadovala předložení min. 3 nabídek. 
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Starostka odpověděla, zda to má být částka 40 tis. bez DPH, protože na začátku tohoto roku si odsouhlasili, že 
to bude od částky 50 tis. bez DPH. A dnes to má být od 40 tis. bez DPH? Ta faktura byla nad 40 tis. včetně DPH. 
Ing. Zádrapa návrh usnesení stáhl. Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis č 4. finančního výboru, 
konaného dne 21. 9. 2011. 
Hlasování č. 12:   Pro:    9,   proti:    0,   zdržel se:   2 (Tichý, Ing. Čeganová) Usnesení bylo přijato.   

 
Následovala informace o čerpání rozpočtu v r. 2011. 

Zastupitelé obdrželi obvyklý přehled hospodaření městského obvodu za uplynulé období. Hospodaření je 
v souladu se schváleným rozpočtem ve znění přijatých úprav; bylo projednáno radou dne 31. 8. 2011 (sestava 
ke dni 31. 8. 2011) a finančním výborem dne 21. 9. 2011. 

Zůstatky na bankovních účtech byly: Na příjmovém 1,393.834,09, na výdajovém 74.583,18 a na základním je 
1,529.841,64 korun. Diskuze a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí průběžnou informaci o 
hospodaření městského obvodu v období od 1. 1. do 31. 8. 2011. 

Hlasování č. 13:   Pro:    10,    proti:  0,    zdržel se:   1 (Ing. Čeganová) Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh rozpočtového opatření č. 10 

Tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu městského obvodu zavede z rozpočtu města vyrovnání ve výši 
31 tis. CZK. Návrh byl projednán a doporučen radou 31. 8. a finančním výborem 21. 9. 2011. Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011, 
kterým se při finančním vypořádání s rozpočtem města za r. 2010 v rozpočtu městského obvodu: 
a) Sníží financování na položce 8115 o 31 tis. CZK,  
b) zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 (ÚZ 6402) o 31 tis. CZK. 
 Hlasování č. 14:   Pro:    9,   proti:   0,     zdržel se:   2 (Ing. Čeganová, Tichý)                  Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh rozpočtového opatření č. 11 
Tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu městského obvodu zavede ze státního rozpočtu příspěvek na 
zabezpečení správních činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve III. čtvrtletí r. 2011. 
Tento návrh byl také projednán a doporučen radou 31. 8. a finančním výborem 21. 9. 2011. 
Diskuze: 
Ing. Čeganová uvedla, že je asi špatně napsaná částka 21 tis. 
Starostka uvedla, že je to překlep, patří tam 23 tis. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011, 
kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 2112/27 ze dne 26. 7. 2011 v rozpočtu městského 
obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí ve III. q./2011:  

a) zvýší ostatní neinvest. přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 23 tis. CZK, 

b) zvýší běžné výdaje v §4329 (ÚZ 98 216):  
i) na pol. 5011 o 14 tis. CZK,  

ii) na pol. 5031 o 7 tis. CZK, 
iii) na pol. 5032 o 2 tis. CZK. 

Hlasování č. 15:   Pro:   9,     proti:   0,   zdržel se:   2 (Ing. Čeganová, Tichý)              Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh prodeje pozemku parc. č. 4286: 

Otto Křikava požádal město o prodej pozemku parc. č. 4286 pod stavbou garáže v jeho vlastnictví; majetkový 
odbor magistrátu žádá městský obvod o stanovisko. Rada městského obvodu věc projednala na své 10. schůzi, 
konané dne 31. 8. 2011 a vyhlášení záměru prodeje, resp. samotný prodej nedoporučuje realizovat. Podobný 
případ (p. Lyčka – minulé zasedání) byl v sousedním garážovém komplexu dokončen prodejem z toho důvodu, 
že se jednalo o jediný pozemek ve vlastnictví obce; v tomto případě je stav právě opačný – naprostá většina 
pozemků pod stavbami garáží je svěřena městskému obvodu a je pronajímána. 
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Diskuze a dotazy nebyly. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 22. 8. 2011 o vydání stanoviska 
k návrhu záměru prodeje pozemku parc. č. 4286 v k. ú. Pustkovec, 

2) nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4286, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, 
zapsaného na LV č. 484 pro k.ú. Pustkovec (obec Ostrava). 

 Hlasování č. 16:  Pro:  11,     proti:   0,     zdržel se:    0   Usnesení bylo přijato. 

 

Požadavek na nové stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3788/1: 

Na základě návrhu zdejšího zastupitelstva byl dne 29. 6. 2011 na 9. zasedání zastupitelstva města předložen k 
projednání návrh na záměr města prodat Ing. Keberlemu pozemek parc. č. 3788/1 (ostatní plocha, neplodná 
půda) v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu. Materiál s tímto návrhem byl z 
projednávání zastupitelstva města stažen s tím, že s ohledem na stanovisko odboru ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy je třeba, aby městský obvod Pustkovec po dohodě s žadatelem předložil 
okótovaný snímek katastrální mapy se zákresem pouze té části pozemku 3788/1, která je nezbytně nutná pro 
zřízení vjezdu na sousedící pozemek parc. č. 3789 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. Žadatel do doby zpracování 
materiálu nepředložil konkrétní změněnou žádost, jen e-mailovou zprávou požádal o odložení rozhodování 
v této věci. Rada potřebu nového stanoviska projednala dne 27. 7. 2011 a prodej pozemku nebo jeho části 
nedoporučila. 

Diskuze: RNDr. Popelek: V dopise z magistrátu je napsáno, že pozemek je ve vlastnictví více osob. 

Starostka uvedla, že Ing. Keberle chce zajistit příjezd na pozemek (není jeho vlastníkem, na LV je několik 
vlastníků – zřejmě rodinných příslušníků). Už se o tom jednalo, zastupitelstvo vyslovilo záměr, ale magistrát 
odbor životního prostředí nesouhlasí, tak to znovu projednávali na radě.  

Ing. Bochňák: Takže nechceme prodat nic. Co znamená slovo „aniž“ v usnesení? 

Starostka uvedla, že „ani jeho část“, tedy nic. 

Občan Ing. Blažek prohlásil, že neví, kdo usnesení psal, neví, co slovo „aniž“ znamená. 

Starostka navrhla, že se slovo „aniž“ se vymění za „ani“. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 
1) Projednalo žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 1. 7. 2011 o vydání nového 

stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 3788/1 v k. ú. Pustkovec, 
2) rozhodlo z důvodu zamítavého stanoviska odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostrava 

neprodat žadateli pozemek parc. č. 3788/1, ani část pozemku, nezbytně nutnou ke zřízení vjezdu na 
pozemek parc. č. 3789. 

Hlasování č. 17:    Pro:  10,   proti:  0,   zdržel se:   1 (Ing. Zádrapa)               Usnesení bylo přijato. 

Návrh poskytnutí peněžitého daru právnické osobě: 

Dopisem ze dne 8. 8. 2011 požádal ředitel občanského sdružení Svatováclavský hudební festival Mgr. Igor 
Františák o finanční podporu ve výši 50 tis. CZK na pořádání koncertu v Pustkovci, jak uvedeno v příloze tohoto 
materiálu. Koncert bude v Pustkovci 7. 10. 2011 v kostele sv. Cyrila a Metoděje, propagační materiál je 
vyvěšen. Rada si dovolila zakoupit členům samosprávy vstupenky na tento koncert, jako malou pozornost 
zhlédnout a poslechnout si tak velký sbor. 

Rada městského obvodu usnesením č. 161/10 ze dne 31. 8. 2011 doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
na konání koncertu v Pustkovci přispět částkou 20 tis. CZK. 

Finanční výbor žádost projednal dne 21. 9. 2011 a doporučil zastupitelstvu částku 10 tis. CZK. 

Diskuze:  

Ing. Čeganová se ptala, komu se vstupenky vlastně dávají; je to pro zastupitelstvo, nebo i pro členy komisí? 

Starostka uvedla, že pro členy samosprávy a je to proto, že kdyby se některý člen zastupitelstva nehodlal 
zúčastnit koncertu, tak můžou se vstupenky nabídnout výborům a komisím.  

Ing. Urban: Žádá se o 50 tis. o dotaci, chce blíže vysvětlit. Budou taky platit v kostele pronájem? Je to komerční 
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záležitost a 50 tisíc z našeho rozpočtu je hodně. 

Starostka uvedla, že celý rozpočet tohoto koncertu je 220 tis. Kč. V částce jsou honoráře účinkujících, doprava. 
Zrovna u nás jsou sbory z Olomouce a z Brna, budou tam sólisté. Kostel je velký, tak můžou koncertovat velké 
orchestry. 

Ing. Urban uvedl, že na koncert půjde, ale je to komerční akce, proč to takhle organizuje. Zda dává grant i 
město Ostrava?  

Starostka uvedla, že ano, i Moravskoslezský kraj, Moravská Ostrava a Přívoz a další obvody, je to na všechny 
koncerty, ráda by pozvala na zasedání pana Františáka, ale už začínají koncerty. Je to o zachování tradice. 

Ing. Bochňák se ptal, proč se rada neřídila doporučením finančního výboru. 

Starostka uvedla, že rada se nemusí řídit doporučením finančního výboru a zasedala dříve než finanční výbor. 

RNDr. Popelek: Vloni pan Františák doložil přesné vyčíslení, kolik se vybralo na vstupném, kolik stála doprava, 
pojištění apod.  

Ing. Zádrapa uvedl, že jeho názor je, že by měli dostat 0 Kč, ale finanční výbor navrhnul 10 tis., protože je to 
komerční akce, paní starostka uvedla, že je to propagace obce, a pokud toto slouží k propagaci kostela, je to 
špatné, nelíbí se mu to. Je to propagace určitého sdružení. Dát peníze na kulturu, třeba na fotbal - v místě. 

Starostka uvedla, že nemá pocit, že je to propagace sakrálních staveb, je to hlavně propagace kultury v 
Pustkovci. Ing. Zádrapu viděla v první řadě na koncertě v Ostravě, kde si zakoupila vstupenku. Je to opravdu 
věc kultury. 

Pan Tichý uvedl, že v pozvánce vidí jako sponzory ministerstvo kultury, město Ostravu, různé velké nadace. Je 
to pro obvod velká částka těch 50 tisíc. Připadá mu to až drzé, že chtějí takovou částku. Proč se má platit 
kostelu.  

Starostka uvedla, že neplatíme kostelu; jde to na honoráře, ubytování, režie. Jsou tam uvedeni mediální 
partneři za finanční podpory, je tam dokonce uveden Ing. Klásek, auditor z Ostravy. Pan tajemník zjišťoval loni 
po obvodech, zda dávali příspěvky. Dávali tak 10 – 20 tisíc. Na letáčku jsou uvedeni jen ti největší sponzoři. 

(Vyhlášení 10 min. přestávky; pokračování po přestávce v 19:15. Ze zasedání se omluvil Ing. Bochňák; dále 

hlasuje 10 členů zastupitelstva.) 

Ukončení diskuze. 

Starostka dala hlasovat o návrhu finančního výboru. 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 

1) Projednalo žádost Občanského sdružení Svatováclavský hudební festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 
1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, o finanční podporu koncertu, 

2) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 10 tis. CZK Občanskému sdružení Svatováclavský hudební 
festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, na finanční podporu 
koncertu 8. ročníku cyklu „Svatováclavský hudební festival“, pořádaný dne 7. 10. 2011 v kostele sv. Cyrila a 
Metoděje v Pustkovci, 

Hlasování č. 18:    Pro:    1,   proti:  0,     zdržel se:   9                  Usnesení nebylo přijato. 

 

Další hlasování bylo o návrhu rady.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 

1) Projednalo žádost Občanského sdružení Svatováclavský hudební festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 
1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, o finanční podporu koncertu, 

2) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 20 tis. CZK Občanskému sdružení Svatováclavský hudební 
festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, na finanční podporu 
koncertu 8. ročníku cyklu „Svatováclavský hudební festival“, pořádaný dne 7. 10. 2011 v kostele sv. Cyrila a 
Metoděje v Pustkovci, 

Hlasování č. 19:   Pro: 4,   proti:   3,   zdržel se:   3    Usnesení nebylo přijato. 
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Paní starostka dala návrh na další usnesení.  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 

1) Projednalo žádost Občanského sdružení Svatováclavský hudební festival, IČ 26632578, sídlem Dr. 
Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, o finanční podporu koncertu, 

2) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 5 tis. CZK Občanskému sdružení Svatováclavský hudební 
festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, na finanční podporu 
koncertu 8. ročníku cyklu „Svatováclavský hudební festival“, pořádaný dne 7. 10. 2011 v kostele sv. 
Cyrila a Metoděje v Pustkovci,  

Hlasování č. 20:     Pro:  6,    proti:   2,      zdržel se:   2 (Ing. Čeganová, Šotlík)        Usnesení nebylo přijato. 

 

Různé: vyřízení dotazů (Ing. Čeganové) z 5. zasedání 

Na 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaném dne 22. 6. 2011, vznesla zastupitelka Ing.  
Čeganová na radu městského obvodu dva dotazy, na které žádala o písemnou odpověď. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec souhlasí s předloženým vyřízením dotazů z 5. 
zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 22. 6. 2011. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová uvedla, že nesouhlasí s takovým vyřízením dotazu. V zákoně se říká, že členům zastupitelstva 
musí být odpovězeno písemně do 30 dnů a odpověď dostala až 11. srpna a ještě neobsahovala to, na co se 
ptala. Uvedla, že žádala o celé předložení spisu, včetně korespondence k akci, dokonce nechala telefonní číslo, 
tak nechápe, co na tom bylo. Dodnes ji nikdo neoslovil, aby se přišla seznámit s kompletním spisem. Dále se 
ptala na majetkové vyrovnání s magistrátem ohledně veřejného osvětlení na ul. Hrázka. Není spokojena 
s vyřízením dotazu a navrhla, aby zastupitelstvo konstatovalo, že dotaz nebyl vyřízen beze zbytku a ty dotazy 
aby vyřídila rada tak, jak ona požaduje. Ještě jednou uvedla, že dodnes ji nikdo nezavolal, aby se přišla 
seznámit se spisem. Je to taky podnět pro kontrolní výbor. Pokud to bylo vyhlášeno jako veřejná zakázka, 
odpouští se penále; jestli se měnily termíny, je to pro Úřad pro hospodářskou soutěž. 

Paní starostka uvedla, že dopis psala ona, ale bohužel v době konání zastupitelstva byla dlouho v nemocnici a 
čekalo se s odpovědí na ni. V nemocnici neměla možnost korespondenci vyřizovat. Dále uvedla, že Ing. 
Čeganová ze své praxe dobře ví, že může a úřad chodit kdykoliv, protože členové zastupitelstva mají právo 
kdykoli nahlédnout do spisu, a nikdy toto nebylo odmítnuto. Měla za to, že přijde a nahlédne do spisu o UDI 
Morava, což taky ji taky nikdo nechtěl překazit a nedělal překážky. Co se týká předávání stavby VO na 
magistrát, je jedno, kdo to financuje; předává se stavba. Jelikož byl městský obvod v roce 2009 finančně 
zajištěn, zaplatili jsme zálohu. Netušilo se, že by mohla v roce 2010 přijít dotace a jenom výdaje v tom roce 
mohou být propláceny magistrátem. To znamená, že částka, zaplacená jako záloha v roce 2009, se nemohla 
uplatnit v roce 2010. Nicméně na konci roku 2010, což se taky dotazovala Ing. Čeganová, kdy v měsíci říjnu 
požadovala o dokrytí rozpočtu 1,200 tis. na rozpočet, určitě se pamatovala i v tom na veř. osvětlení, kdy už to 
vlastně nešlo dorovnat, tak vlastně těmi penězi, které se dostaly od města na dokrytí výdajů a dokrytí a dostali 
jsme 1.200 tis. a kromě toho ještě 2.500 tis. na rekonstrukci ulice Stará, a kterou tady obvod obdržel, starostka 
si myslí, že obvod nebyl ztratný.  Dalo by se říct, že s městem nemáme žádnou pohledávku. V roce 2009 byl na 
tom obvod dobře, proto se ta záloha zaplatila a přebytky se nepřevádějí do dalšího roku. Po jednání na 
magistrátu v měsíci březnu, kdy žádala, že by chtěli opravit ulici Starou, že je dlouhodobě v kapitálovém 
výhledu, co se týká rekonstrukci a oprav ulic, tak toto bylo přislíbeno a přes investiční komisi obvod dostal 
2.500 tis na ulici Starou. Když byla prováděna předběžná řídící kontrola, bylo řečeno, že dostaneme jenom na 
náklady vynaložené v tomto roce, takže jsme dostali pouze na náklady v roce 2010. Tím považovala odpověď 
za dostatečnou i s osobním vysvětlením tohoto dopisu. Dále uvedla, že doufá, že zastupitelé jí věří, že to, co 
uvedla, se zakládá na pravdě. 

Ing. Urban (technická připomínka): Ing. Čeganová hlavně není spokojená s tím, jak byl vyřízen její dotaz. Nebylo 
jí umožněno nahlédnout do pokladů. Nepodařilo se jí to. 

Starostka uvedla, že za její přítomnosti nikdy za ní nebyla, aby jí to předložila. 

Ing. Urban uvedl, že na minulém zasedání bylo řečeno, že ten doklad od pana tajemníka nedostala, proto to 
chtěla písemně na zastupitelstvu, a opět se k těmto podkladům nedostala. K dokumentům má ze zákona 
přístup. Mělo tam být, že nebyl umožněn přístup k podkladům. 

Starostka uvedla, že asi vzhledem k tomu, že se minulého zastupitelstva nezúčastnila, asi to špatně pochopila, 
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protože tam není napsáno např. „vyzývám, až budou zkompletovány spisy, nebo žádám o předložení“ – nebyl 
uveden způsob, jak to Ing. Čeganová chtěla předložit, jestli jí to měla osobně přinést domů, nebo jak to chtěla. 
Myslela si, že až dostane ten dopis, přijde; dveře na úřad má otevřené. Paní Čeganová není z těch, která by 
nepřišla. 

Ing. Urban uvedl, že to udělala, a nebyly jí podklady předloženy. 

Starostka opakovala, že měla dlouhodobou nemocenskou, taky nechodí do materiálů pana tajemníka, když 
není v práci a nediví se tajemníkovi, že nejde do jejích materiálů, když není v práci ona. 

Ing. Urban uvedl, že se zbytečně diskutuje, bylo řečeno „žádá o kompletní spis“, je to jednoznačné a za půl 
roku se k tomu nedostala. 

Starostka ještě jednou uvedla, že měla nemocenskou, taky nechodí na stavební nebo sociální odbor, když tam 
nejsou pracovnice a nehledá jim v dokumentaci. Ještě jednou uvedla, že co byla na pracovišti, nesetkala se 
s návštěvou Ing. Čeganové, aby jí to mohla předložit nebo umožnit. 

Ing. Čeganová uvedla, že jasně bylo řečeno, že žádá o kompletní spis včetně korespondence k tomu a všechny 
smlouvy. Úplně by stačilo ofotit zadání veřejné zakázky, atd., uvedla telefonní číslo a předpokládala, že ji 
starostka vyzve, aby se mohla se spisem seznámit. Čekala na výzvu. Ještě jednou uvedla, že seznámit se 
s kompletním spisem znamená od zadání a vyhlášení veřejné zakázky až po poslední záznam ve spise, že to 
někdo kontroloval. Trvá na tom. Dává návrh na nové usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 

a) nesouhlasí s vyřízením dotazů z 5. zasedání  
b) ukládá radě doplnit odpovědi dle dotazů 

Hlasování č 21:   Pro: 4,    proti:  0,   zdržel se:  6 Usnesení nebylo přijato. 

Hlasování o původním návrhu: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec souhlasí s předloženým vyřízením 
dotazů z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 22. 6. 2011. 

Hlasování č.22   Pro:  4,    proti:   3,    zdržel se:    3   Usnesení nebylo přijato. 

 

Různé:  

Starostka informovala: 
Že ve dnech 7. až 9. října budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na parkovišti a v ulici Ve Dvoře, 

že v pátek 7. 10. 2011 v 18 hodin bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje koncert z cyklu Svatováclavského 
hudebního festivalu; vstupenky jsou zde k dispozici proti podpisu. 

Ing. Zádrapa prohlásil, že se vzdává vstupenek ve prospěch paní Pitnerové. 

Pan Šotlík také nechce vstupenky. 

Paní starostka uvedla, že pokud si někdo lístky dnes nepřevezme, znamená to, že nemá zájem a budou 
nabídnuty členům komisí a výborů. 

Ing. Čeganová: Nebyl zodpovězen dotaz z minulého zastupitelstva, jaký důvod měla paní starostka, že měla 
sebou fotoaparát a kancelářské potřeby a nezajistila je proti odcizení. Nebylo to ještě zodpovězeno. Další dotaz 
je na radu, usnesení 9. a 10. rady, kdy zjistila, že na webových stránkách obvodu viselo jiné usnesení, než která 
dostali, žádala o vysvětlení. Dále měla požadavek na kontrolní výbor, aby to nějakým způsobem prověřil. Další 
dotaz byl na pana Müllera, na internetových stránkách se objevilo, že stavební úřad v době od 12. do 19. září 
nefunguje. To znamená, že si občané nemůžou vyřizovat své záležitosti? 

Pan tajemník odpověděl, že každý mohl své podání dát na podatelnu. Neměl k dispozici objektivní informaci, 
jak dlouho ta nemocenská bude trvat a nemělo by smysl přijímat na pár dní zástup na stavební úřad. On sám 
nemůže zastupovat, když nemá příslušnou zkoušku odborné způsobilosti. Pracuje tady jen pár lidí a vlastně 
každý má svou nezastupitelnou odbornost. Za celou dobu nemocenské si nikdo nestěžoval, že by nebyl 
uspokojen; podání se dávala na podatelnu, co mohl, vyřídil sám, občané dostávali požadované tiskopisy, které 
pak ve správních řízeních vyřídila paní Ličková. S těmi penězi, co jsou k dispozici na platy, to by byl nelehký úkol 
a ještě financovat zástup; kdyby to byla plánovaná nemocenská, třeba nějaká operace nebo podobně, tomu se 
dá přizpůsobit, ale ze dne na den. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že by se ráda seznámila s organizačním řádem; jaká je zastupitelnost. Dále předala 
paní starostce vytisknuté materiály z 9. a 10. rady, které visely na internetu a písemné podněty a požadavky 
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pro radu na kontrolu usnesení z 9. a 10. rady městského obvodu. 

Paní starostka se ptala Ing. Čeganové, zda má informaci, že by prošly nějaké lhůty, nebo že by někdo byl 
neochotný k pomoci? 

Ing. Čeganová odpověděla, že musí být zajištěna zastupitelnost. 

Paní starostka uvedla, že je to sice tečka, ale z lidské stránky, když někdo onemocní, tak to opravdu nemusí 
vědět, na jak dlouho to bude. 

Starostka doplnila, že ani sama pracovnice nevěděla, že to nakonec bude tak dlouho. Všichni jsme se snažili 
vyhovět, konzultovaly se nutné případy s paní Ličkovou telefonicky. Pokud by musel být zajištěn zástup, potom 
by se zase narazilo na finanční prostředky; zaplatit dohodu a odvádět pojištění.  

Pak starostka ukončila diskuzi a konstatovala, že byl schválený program byl vyčerpán a že o jednotlivých 
usneseních bylo hlasováno průběžně a byla schválena, mimo daru pro o. s. SHF. Pro zápis konstatovala, že 6. 
zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 1955 hodin a poděkovala všem zastupitelům za účast. 

Zápis zapsala:  Drahomíra Tichá  

 

Za správnost:  Marie Tichá, starostka městského obvodu       

Ověřovatelé: 

 

Ing. Nataša Čeganová       

 

 

Ing. Petr Holuša        


