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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 

 

Z Á P I S  
7. zasedání, 

konaného dne 21. prosince 2011 

 

Starostka městského obvodu Marie Tichá zahájila 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Pustkovec, konaného dne 21. prosince 2011 v zasedací místnosti úřadu, v 1705 hodin. 

Požádala přítomné, aby minutou ticha uctili památku zemřelého bývalého prezidenta pana Václava 
Havla. 

Konstatovala, že zasedání bylo v souladu s ustanovením §93 odst. (1) zákona o obcích a s platným 
jednacím řádem řádně oznámeno a svoláno. Požádala všechny přítomné, aby si vypnuli telefony, aby 
jednání nebylo zbytečně rušeno. 

Dále přivítala pana Rudolfa Škovrana, který nastoupil do funkce člena zastupitelstva z volební strany 
ČSSD, a předala mu osvědčení o nastoupení do funkce; Rudolf Škovran se složením slibu, jehož text 
byl přečten ujal svého mandátu a stručně se zastupitelům představil. 

Starostka uvedla, že podle prezenční listiny se zasedání účastní všech 15 členů zastupitelstva, které je 
tedy schopno se usnášet a že zápis ze zasedání pořídí Drahomíra Tichá.  

Dále připomenula, že jako obvykle se bude o každém usnesení hlasovat jednotlivě na konci rozpravy. 
Návrhy usnesení byly součástí materiálů, které pro dnešní jednání obdrželi; byly zpracovány a 
předloženy radou, resp. finančním výborem.  

Případné změny usnesení či protinávrhy je v souladu s jednacím řádem nutno formulovat tak, aby byl 
jejich obsah vyjádřen jednoznačně a nepřipouštěl různost výkladu. Proto žádala, aby zastupitelé své 
návrhy předkládali písemně na blanketech, které jsou vždy k dispozici na stolku u presenční listiny. 
Projednávány budou podle pořadí, ve kterém byly předloženy; hlasovat se bude od posledního z nich. 
Všechna usnesení dle schválených změn budou zapracována do souhrnného textu, jehož pracovní 
podobu obdrželi. 

 
Ověřovateli zápisu 6. zasedání byli Ing. Čeganová a Ing. Holuša; starostka je požádala, aby sdělili, zda 
zápis odpovídá průběhu zasedání. 

Ing. Čeganová: Zápis odpovídá průběhu jednání, doporučuje schválit. 

Ing. Holuša: Zápis přečetl, odpovídá jednání, doporučuje schválit. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení č. 80/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje zprávu Ing. Nataši Čeganové a Ing. Petra Holuši 
o ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 26. 9. 2011. 

Hlasování č. 1: Pro 15, proti 0, zdržel se 0: Usnesení bylo přijato. 

 
Jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání navrhla určit Ing. Petra Urbana a Jarmilu Závackou. Oba 
navržení souhlasili. Připomínky k předloženému návrhu nebyly. 

Návrh usnesení č. 81/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Ing. Petra Urbana a Jarmilu Závackou. 

Hlasování č. 2: Pro 15, proti 0, zdržel se 0: Usnesení bylo přijato. 
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K jednání byl stanoven program, jak všichni obdrželi v pozvánce: 

1) Kontrola usnesení  

2) Zápis(y) kontrolního výboru 

3) Zápis finančního výboru  

4) Informace o čerpání rozpočtu do 30. 11. 2011 

5) Návrhy rozpočtových opatření  

6) Návrh stanoviska k záměru prodeje pozemků 

7) Návrhy peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám 

8) Návrh rozpočtu na r. 2012 a rozpočtového výhledu na rr. 2013 – 2015  

9) Návrh změny usnesení č. 72/6 

 Různé a organizační záležitosti: Vyřízení dotazů z předchozího zasedání 

Všechny materiály k projednávání byly rozneseny předem, kromě zápisu č. 6 kontrolního výboru ze dne 
21. 12. 2011. Ke každému návrhu bylo přijímáno samostatné usnesení; jejich návrhy byly uvedeny 
v jednotlivých materiálech.  

Diskuze: 

Ing. Čeganová uvedla, že zastupitelstvo nebylo svoláno v souladu s platným jednacím řádem. Pozvánky 
byly napsány a rozneseny 12. 12., což není 10 dnů, a materiály byly rozneseny 2 dny předem, 
v pondělí. Ještě jednou uvedla, že zasedání nebylo svoláno podle jednacího řádu a materiály nejsou 
dobře zpracovány: Proč. 

Ing. Závacký připomenul, že dnes byl ještě kontrolní výbor, proto je zápis „na stole“. 

Starostka odpověděla, že výbory zasedají před zastupitelstvem, nebyl ještě zápis z finančního výboru. 
Počítá se i den roznosu, takže je to v dostatečném předstihu. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že se postupuje jako ve správním řádu, první den se nepočítá. Příště 
s dostatečných předstihem. 
Občan Ing. Blažek: Jednací řád má sílu zákona a je závazný. Má pochybnosti, zda se vůbec 
zastupitelstvo může usnášet. Materiály měly být v neděli do 17 hodin. 

Ing. Bochňák: Zastupitelstvo nemá vydán svůj jednací řád. Pracuje se podle starého. Je pro, aby se 
vytvořil a schválil nový jednací řád. 

Ukončení diskuze.  

Hlasování č. 3: Pro 11, proti 0, zdržel se 4: Navržený program byl schválen. 

 
Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu byla v souladu s usnesením zastupitelstva č. 72/6 
předložena v písemné podobě. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová se ptala, zda místostarosta není orgán, není předložena jeho zpráva o činnosti. 

Starostka odpověděla, že není (pozn.: Výčet orgánů městského obvodu obsahuje zákon o obcích; 
místostarosta mezi nimi není). 

Ing. Čeganová uvedla, že podle jednacího řádu má zprávu předkládat i místostarosta (pozn.: Není tomu 
tak). Zeptala se, že když ve zprávě je, že starostka jednala se zástupci OVaK, zda přijeli k nám, nebo 
ona byla na firmě. Dále při kontrole zjistila, že byly proplaceny květiny, ale není v pokladním dokladu 
uvedeno, nač byly. 

Starostka odpověděla, že zástupci společnosti OVaK byli na úřadě; květiny se kupovaly k pohřbu 
bývalého zastupitele Ing. Klepáče. Uvedla, že nejde vypsat všechno, co dělala celý den. Popsala hlavně 
ty situace, jak reprezentovala obvod navenek. Vzala si příklad z města, kde taky pan primátor píše jen 
to nejdůležitější. 

Ing. Čeganová uvedla, že primátor má úplně jiné náplně. Dále se ptala pana tajemníka, za co se dne 
15. 11. mu proplácelo pohoštění v Kartáči, co to bylo. 
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Starostka odpověděla, že zrovna probíhal audit, byla pracovně mimo, proto požádala pana tajemníka, 
aby šel s auditory na oběd. 

Ing. Čeganová uvedla, že má tedy pochyby o nestrannosti, auditoři mají zakázané se nechat platit. 

Starostka uvedla, že to už bylo po ukončení auditu. 

Ukončení diskuze: 
Návrh usnesení č. 82/7: 

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

Hlasování č. 4: Pro 12, proti 1, zdržel se 2: Usnesení bylo přijato. 

 
Ke kontrole usnesení starostka uvedla, že všechna usnesení byla splněna, nesleduje se plnění 
žádného usnesení, jak také konstatoval kontrolní výbor; usnesení č. 72/6 o předkládání zápisů je 
splněno dnešním předložením. 

Diskuze: 

Občan Blažek: Není vyvěšen zápis zastupitelstva na internetu. 

Starostka odpověděla, že zápis má být podepsán ověřovateli, ale byl ověřen teprve v pondělí před tímto 
zasedáním. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 83/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec souhlasí s předloženou kontrolou usnesení zastupitelstva 
městského obvodu. 

Hlasování č. 5: Pro 14, proti 0, zdržel se 1: Usnesení bylo přijato. 

 
Dalším bodem programu byly zápisy z jednání kontrolního výboru. 

Kontrolní výbor na své 5. schůzi, konané dne 7. 12. 2011, provedl kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva a usnesení rady za uplynulé období a neshledal v nich závady; ještě jednou se sešel 
k jednání před tímto zasedáním – tento zápis byl předložen „na stůl“. Další kontrolované záležitosti jsou 
uvedeny v předložených zápisech. 

Předseda KV Ing. Závacký uvedl, že se věnovali usnesením rady i podnětům Ing. Čeganové, prošli si 
usnesení z 28. 4. k právu rozhodovat o příspěvcích; podle toho si zastupitelstvo vymezilo právo 
rozhodovat o výši peněžitých darů jen pro volební období 2002-2006.  
Projednávali smlouvy s UDI Morava, penále – k vyčíslení penále nedošlo. Co se týkalo vyvěšení 
usnesení rady na internetu, byly to pracovní návrhy, doporučili zveřejnit pouze podepsané. 

Diskuze: 

Ing. Bochňák, uvedl, že nemá tabulku, zápisy silně kontrastují, u letopisecké komise se aspoň pobaví. 
Finanční výbor se sejde jen co 3 měsíce. Chce dát do zápisu, aby se mu domů nedoručovaly zápisy 
kontrolního výboru. 

Ing. Čeganová uvedla, že bod 2 – peněžité dary – řídí se platnou úpravou. 

Ing. Závacký znovu doplnil, že se zabývali usnesením o peněžitých darech pro fyzické osoby, bylo to 
jen pro období 2002 - 2006. Dále zabývali dodatkem UDI Morava a plněním penále. Co se týká toho 
dotazu Ing. Čeganové, o vyvěšení usnesení na úřední desku, byla vyvěšena pracovní verze a byli 
ujištění, že se to už nestane. 

Ing. Čeganová prohlásila, že všechny (darovací) smlouvy jsou neplatné, protože zastupitelstvo si to 
nevyhradilo a přitom má dnes schvalovat dary fyzickým osobám. 

Tajemník podotkl, že je to pouze právní názor Ing. Čeganové. Co se týká dnešního projednávání darů, 
tak rada doporučila schválit finanční dary zastupitelstvu, jako nejvyššímu orgánu obce. 

Starostka uvedla, že je takový zvyk, že v červnu zastupitelstvo schvaluje dary spolkům a na konci roku 
fyzickým osobám a zásahové jednotce. Rada to nechce schvalovat, aby nebyla napadána. 
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Ing. Čeganová dále uvedla, že vždy bylo, že zastupitelstvo si vyhrazuje právo o poskytnutí daru a musí 
to odejmout radě. Co se týká UDI Morava, nebylo vyčísleno penále; proč nebylo vyčísleno? Na to přišel 
audit, aby se s tím něco dělalo. 

Ing. Závacký znovu uvedl, že smlouva byla uzavřená a nebylo vyčísleno penále. 

Občan Ing. Blažek popsal zúčastněným, jaké má právní vědomosti: má zkoušku na úseku přestupků. 
Jsou rozdělené pravomoci, které má dělat jenom rada a jiné jenom zastupitelstvo a pravomoci pro radu 
může zastupitelstvo vzít, nebo přenést na radu. Vždy musí být usnesení, kdy se to může. Od tohoto 
období nemá právo zastupitelstvo rozhodovat. Zastupitelstvo přijalo usnesení, na které nemělo právo. 
Kontrolní výbor je od toho, aby na to dohlížel. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 84/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápisy kontrolního výboru č. 5 ze dne 
7. 12. 2011 a č. 6 ze dne 21. 12. 2011. 

Hlasování č. 6: Pro 11, proti 0, zdržel se 4: Usnesení bylo přijato. 

 
Zápis č. 5 finančního výboru: Podrobnosti jednání byly v předloženém zápisu. 

Předseda FV Ing. Zádrapa: Zmínili se o přípravě podkladů pro jednání výborů. Teď se dověděl, že 
probíhal audit a odměny taky nebyly projednány ve finančním výboru. Měla by se stanovit nějaká 
pravidla. Chce se přizpůsobit, nabízel vedení obce, ať zavolají, rád přijde. 

Starostka uvedla, že KV a FV je ze zákona a mají své jednací řády. Stalo se praxí, že Ing. Zádrapa 
komunikuje s paní účetní. Pro příště bude tedy s ním komunikovat jen starostka; zavolá mu, co jsou za 
materiály a bude na něm, kdy to projedná. Komunikace bude lepší, bude se snažit. Ing. Pitnerové se 
podklady roznášely, jinak se poslaly elektronicky předsedovi. Na minulém zasedání FV si to už vyříkali. 

Ing. Čeganová uvedla, že je rozpačitá, že bude osobně komunikovat s finančním výborem, nebyl mu 
předložen ani návrh rozpočtu. Myslela, že bude lepší komunikace.  

Podala návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec (za b) ukládá radě řádně a včas zajišťovat podklady pro 
jednání FV; T: Ihned a trvale … Odp.: Starostka 

Hlasování č. 7: Pro 5, proti 5, zdržel se 5: Usnesení nebylo přijato. 

Ukončení diskuze, hlasování o původním návrhu. 

Návrh usnesení č. 85/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis finančního výboru č. 5, konaného 
dne 14. 12. 2011. 

Hlasování č. 8: Pro 12, proti 0, zdržel se 3: Usnesení bylo přijato. 

 
Dalším bodem programu byla informace o čerpání rozpočtu v r. 2011 – přehled hospodaření městského 
obvodu za uplynulé období, zpracovaný do účetní sestavy ze dne 7. 12. 2011. Hospodaření je 
v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění přijatých úprav; bylo projednáno radou dne 30. 11. 2011 
(sestava ke dni 28. 11. 2011) a finančním výborem dne 14. 12. 2011. 

Zůstatky na bankovních účtech byly:  
ZBÚ: 578.083,64 CZK 
Výdajový:  807.045,65 CZK 
Příjmový: 1,520. 667,71 CZK 

Diskuze: 

Ing. Čeganová: Schází komentář. Co vedlo radu ke zvýšení sociálního fondu? Je to navýšení o 55 tis. 

Paní účetní uvedla, že na sociálním fondu je přebytek. Tajemník rozhodl v souladu s platnou směrnicí o 
částečném rozdělení na ošatné, dovolené a penzijní připojištění a stále zůstává přebytek 50 tis. Kč.  

 



Zápis 7. zasedání, str. 5. 

Ing. Čeganová uvedla, že tomu nerozumí, byl přebytek a rada to navýšila. Uvedla, že byla na úřadě 
v pondělí celý den, prošla si podklady. Ne na všech dokladech není napsán účel, na co to bylo použito. 
Třeba doklad na 4 tis. na vystoupení seniorů. Je to bez jakéhokoli dokladu, proč měla pokladna vyplatit 
4 tis. Kč? 

Starostka odpověděla, že se tak domluvila s paní Záleskou, která organizovala program operetních 
melodií; jelikož teprve začínala, neměla ještě žádné podklady. Úhrada byla rozpočtována. Příkaz ihned 
nedala, vyplácelo se večer po představení. Příkaz je a bude založen v pokladních dokladech. Program 
se velice líbil a ještě museli přidávat. Ihned se to napraví. 

Ing. Čeganová uvedla, že to neomlouvá. Dost často tam jsou účty na oplatky. 

Starostka uvedla, že většinou jezdí autem, tak po cestě nakoupí. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že veškeré doklady se musí řádně dokládat a psát, pro koho se to kupuje. 
Nemůže to vzít na vědomí. 

Ing. Bochňák: Na výdajové straně je nákup ostatních služeb 400 tis., sportovní zařízení 452 tis. – 130 
tis. čerpáno, zeleň 830 tis. - čerpáno 690 tis. Ořezy stromů se provedly? 

Starostka odpověděla, že na Pustkovecké údolí je 690 tis. skutečnost. Je to problém i pro vlastníky 
pozemků; pozemky byly vráceny majitelům, byl vyhlášen VKP, majitelé mají svázané ruce. Žádá město, 
aby pozemky vykoupilo. Spadlý strom byl ze sousedního soukromého pozemku. Vždy se musí dávat 
závazné stanovisko MMO, prošetření a určení, zda jsou stromy ke kácení. Nemůžou sami kácet. Když 
žádala o povolení kácení topolů na ul. 17. listopadu, ihned šel telefonát na novináře, že se kácí zdravé 
stromy. Při povolování kácení se žádá o posudky, které se teď mají dělat zdarma. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 86/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí průběžnou informaci o hospodaření 
městského obvodu v období od 1. 1. do 30. 11. 2011. 

Hlasování č. 9: Pro 14, proti 0, zdržel se 1: Usnesení bylo přijato. 

 
K návrhu rozpočtového opatření č. 14 starostka uvedla, že se jedná o běžný postup, který má zajistit 
pokrytí výdajů rozpočtu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných 
v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve IV. q./2011. Návrh byl projednán a doporučen radou 16. 
listopadu a finančním výborem 14. prosince. 

Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení č. 87/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2011, kterým se na 
základě usnesení Rady města Ostrava č. 2603/33 ze dne 4. 10. 2011 v rozpočtu městského obvodu na 
úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí ve IV. q./2011:  

1) zvýší ostatní neinvest. přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 22 tis. CZK, 

2) zvýší výdaje v §4329 (ÚZ 98 216):  

a) na pol. 5011 o 14 tis. CZK,  

b) na pol. 5031 o 6 tis. CZK, 

c) na pol. 5032 o 2 tis. CZK. 

Hlasování č. 10: Pro 14, proti 0, zdržel se 1: Usnesení bylo přijato. 

 
K návrhu rozpočtového opatření č. 15 starostka uvedla, že opět se jedná o běžné financování, který se 
do rozpočtu městského obvodu zavede ze státního rozpočtu záloha na vyplácení dávek sociální péče a 
pomoci v hmotné nouzi. Návrh byl projednán a doporučen radou 16. listopadu a finančním výborem 14. 
prosince. 

Diskuze nebyla. 
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Návrh usnesení č. 88/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje rozpočtové opatření, kterým se na základě 
usnesení č. 2603/33 Rady města Ostrava ze dne 4. 10. 2011 ve vazbě na očekávanou roční skutečnost 
potřeby prostředků na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi na ÚZ 13 306 zvyšují: 

a) ostatní neinvestiční transfery ze SR na pol. 4116 o 100 tis. CZK, 

b) výdaje na §4171 pol. 5410 (příspěvek na živobytí) o 55 tis. CZK,  

c) výdaje na §4172 pol. 5410 (doplatek na bydlení) o 43 tis. CZK,  

d) výdaje na §4173 pol. 5410 (mim. okamžitá pomoc) o 2 tis. CZK. 

 Hlasování č. 11: Pro 13, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení bylo přijato. 

 
Dále byl na programu návrh stanoviska k záměru prodeje pozemků: Antonín Kotala (poté, co nebyla 
jeho žádost projednat na zářijovém zasedání) o prodej pozemků v k. ú. Pustkovec požádal přímo město. 
Rada městského obvodu na základě původního podání ze dne 26. 9. 2011 žádost Antonína Kotaly 
projednala dne 5. 10. 2011 na své 11. schůzi a uložila komisi výstavby záměr prodeje posoudit. Komise 
výstavby žádost projednala dne 7. 11. 2011 a konstatovala, že pro městský obvod není vhodné se 
zbavovat pozemků ve strategické lokalitě a že dopravní obslužnost pozemků žadatele může být 
zajištěna jinak; komise radě městského obvodu doporučila vyhovět žadateli pouze s prodejem pozemku 
parc. č. 4424/7, aby tak byly jeho pozemky (parc. čč. 3975/3 a 3975/4) napojeny přímo na místní 
komunikaci Pustkovecká a ostatní žádané pozemky ponechat v rezervě pro komplexní využití území. 
Toto stanovisko komise výstavby následně projednala rada městského obvodu dne 16. 11. 2011 na své 
12. schůzi a na jeho základě rada doporučila zastupitelstvu městského obvodu souhlasit pouze 
s vyhlášením záměru prodeje pozemku parc. č. 4424/7 v k. ú. Pustkovec.  

Diskuze: 

Ing. Bochňák se ptal, zda pan Kotala ví, že mu prodáme jen část. 

Starostka uvedla, že je to teprve záměr. Informovat jej bude magistrát, bude vyhlášen záměr, může se 
přihlásit kdokoli. Musí sledovat internetové stránky. 

Ing. Urban uvedl, že to ve stavební komisi projednávali velmi dlouho. Uvedl, že osobně pana Kotalu 
nezná. Pan Kotala proto, aby se dostal na své pozemky, chce koupit pozemky obecní, což je zvláštní. 
Už mu byla prodána část, ale zřejmě nedopatřením se nemůže na své pozemky dostat. Ten malý 
kousíček mu postačí, aby se dostal na svůj pozemek. Celé to území bude rozvíjeno nějakým 
programem, je to na významném místě naproti kostela. Je třeba si ponechat pozemky k tomu, až bude 
nějaký záměr a neprodávat a dělat to jako na magistrátě u významných pozemků, řešit to smlouvu 
budoucí o pozemku, ovšem pokud pan Kotala představí nějaký společný záměr. Působí to zvláštně, 
nebylo by už využití, proč by se měla obec zbavovat pozemků.  

Ing. Bochňák se znovu ptal, zda komise informovala o tom pana Kotalu, zda o tom ví. Chce jenom ten 
kousek? 

Paní starostka uvedla, že rada ho informovala, panu Kotalovi to nestačí, chce koupit všechno.  

Ing. Urban: Lze mu vyhovět tím kouskem, aby se dostal na svůj pozemek, ale jeho záměr je skupovat 
další pozemky a kdo ví, co bude s nimi dál. 

Starostka: Určitě ten kousek může využít jako zpevněnou plochu nebo přímo vjezd. Pokud mu bude 
stačit ta šířka, kterou si už odkoupil v roce 2003 od městského obvodu. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 89/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 23. 11. 2011 o stanovisko 
k připravovanému návrhu záměru prodeje pozemků parc. čč. 3978/1, 3979, 4424/3 (část) a 4424/7 
v k. ú. Pustkovec, 

2) nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. čč. 3978/1, 3979, 4424/3 (část) v k. ú. Pustkovec,  
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3) souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4424/7 v k. ú. Pustkovec. 

Hlasování č. 12: Pro 12, proti 0, zdržel se 3: Usnesení bylo přijato. 

 
Následující bod programu byl návrh poskytnutí peněžitého daru právnické osobě: 

Dopisem ze dne 26. 9. 2011 požádal BcA. Matteo Difumato jménem občanského sdružení QUADROM 
o finanční podporu činnosti sdružení. Ze žádosti a z dostupných pramenů není zřejmé, jaký má 
„Porubské divadlo“ vztah k městskému obvodu Pustkovec, kde pořádalo svá představení, jaké má 
provozní náklady (počet herců, stálá scéna, apod.); nedoporučilo se sdružení finančně podpořit.  

Rada městského obvodu dne 5. 10. 2011 doporučila zastupitelstvu městského obvodu žadateli 
nepřispět; finanční výbor žádost projednal dne 14. 12. 2011 a také žádosti vyhovět nedoporučil. 

Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení č. 90/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 

1) Projednalo žádost občanského sdružení QUADROM, IČ 26673746, sídlem Mongolská 1667/40A, 
Ostrava-Poruba, o finanční podporu činnosti, 

2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar občanskému sdružení QUADROM. 

Hlasování č. 13: Pro 14, proti 0, zdržel se 1: Usnesení bylo přijato. 

 
Program pokračoval návrhem peněžitých darů fyzickým osobám: 

Jako v předchozích letech podali předsedové výborů a komisí a velitel JSDH návrhy na odměnění svých 
členů za činnost. Návrh byl projednán a doporučen radou dne 30. 11. 2011. 

Ještě uvedla, že si mají vyškrtnout paní Boberovou a dopsat pana Otiska Pavla. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová: Nebude si to chtít zastupitelstvo vyhradit? 

Starostka uvedla, že to není v rozporu. 

Ing. Zádrapa prohlásil, že nechce odměnu. 

Ing. Bochňák – proč tam není Závacká a Kotek je. 

Starostka uvedla, že Závacká bere měsíční odměnu a pan Kotek ne. 

Ing. Bochňák: Rozpor mezi kontrolním výborem a letopiseckou komisí; letopisecká se schází 11x a mají 
jen 1500 Kč. 

Starostka uvedla, že nikde není psáno, kolikrát se mají scházet. 

Pan Tichý připomenul, že Ing. Bochňák tam není napsán vůbec, proto se asi ptá. 

Ing. Bochňák se dále ptal, kolik tam je vlastně zastupitelů a kolikrát byli přítomní. Jedná se o princip. 
Odměny zastupitelům by se měly dávat podle aktivity. Pravé křídlo není aktivní. 

Starostka uvedla, že se ještě seznam doplní: Ing. Arnošt Bochňák 2000 Kč, Pavel Otisk 2000 tis. Kč. 

Ing. Čeganová podala návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec 
1) si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí peněžitých darů do částky 20 tis. Kč fyzickým osobám 
2) návrh rady: tabulka 

Hlasování č. 14: Pro 6, proti 5, zdržel se 4: Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původním návrhu (s opravou): 

Návrh usnesení č. 91/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

1) Rozhodlo o poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám dle předloženého materiálu č. 7B, 

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

    Zm.: Marie Tichá 
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Hlasování č. 15: Pro 10, proti 1, zdržel se 4: Usnesení bylo přijato. 

(V 1915 byla vyhlášena přestávka 15 minut) 

 
Program pokračoval návrhem rozpočtu na rok 2012 a návrhem rozpočtového výhledu na roky 2013 – 
2015: 

Zastupitelům byl přeložen návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2012, sestavený dle příslušných 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a návrh 
rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2015. Rozpočet byl na straně příjmů i výdajů navrhován jako 
vyrovnaný.  

Rada doporučila zastupitelstvu delegovat v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. a) zákona o 
obcích a dle ustanovení čl. 9 odst. (12) Statutu města Ostravy provádění rozpočtových opatření do 
úhrnné výše 10% schváleného rozpočtu [do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření, 
týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů (města, kraje, státu) a státních fondů v průběhu 
rozpočtového roku]. Ostatní změny rozpočtu zůstávají vyhrazeny zastupitelstvu.  

Oba návrhy byly projednány v radě městského obvodu dne 30. 11. 2011 a ve finančním výboru dne 
14. 12. 2011 a byly doporučeny ke schválení. Návrhy byly zveřejněny na úřední desce a na internetu 
ode dne 6. 12. 2011. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová uvedla, že je nespokojená s důvodovou zprávou, co se bude dělat v roce 2012? 

Starostka odpověděla, že pokryli nejdůležitější položky plánovaných příjmů. Musí se spoléhat na 
dotace, granty, programy. Byly sníženy investiční dotace a dotace na výkon státní správy. Dokrývá se 
1.200 tis. Kč. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že byly vyrovnávací dotace a Pustkovec mezi nimi není. Proč byli 
z magistrátu na kontrole? 

Starostka odpověděla, že na finanční kontrole bylo řečeno, že musíme žádat finance z jiných zdrojů, 
proto se žádné nerozpočtovaly. 

Ing. Bochňák: Poplatky za VHP. 

Ing. Zádrapa: Je třeba získat investiční peníze. 

Starostka požádá město o dotaci; rada města to buď schválí, nebo ne. Jestli Ostrava dostane méně 
peněz, tak zbude jenom na velké obvody. 

Ing. Zádrapa se ptal, zda se vůbec požádalo. 

Starostka odpověděla, že požádali o dotaci zeleň ve VTP, jsou to pozemky města, ale obec je musí 
obhospodařovat. Žádalo se na investice, je vybudovaná zpevněná plocha a přístřešek. Určitě se bude 
žádat o peníze na chodníky a na dolní část Pustkovecké. 

Ing. Zádrapa uvedl, že se musí spoléhat na granty a dotace, chybí systém aktivit. Má pocit, že něco 
chybí. Možná se něco děje, ale neví se o tom. 

Starostka uvedla, že je prodlouženo územní rozhodnutí na dolní část. Jedná se o možné stezce 
k hvězdárně, zvýšení bezpečnosti pro pěší. Dotace se nedávaly na chodníky. Už je stavební povolení. 
Jedná se o propojení ulic Marty Krásové a Slavíkové. Byla schůzka, kde Poruba řekla, že nic nechce. 

Ing. Zádrapa se dále ptal, zda se něco ví o stavbě Makra. 

Starostka řekla, že o Makru neví nic bližšího. Dále uvedla, že ve VTP jezdí autobus a je málo 
parkovacích stání. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 92/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

1) Schvaluje rozpočet městského obvodu na r. 2012 v předložené podobě, 

2) svěřuje radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10% 
upraveného rozpočtu,  
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3) schvaluje rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2013 – 2015 v předložené podobě. 

Hlasování č. 16: Pro 10, proti 1, zdržel se 4: Usnesení bylo přijato. 

 
Pořad pokračoval návrhem rady městského obvodu na změnu usnesení č. 72/6: 

Do tohoto usnesení z minulého zasedání se dostal úkol, aby byly na internetových stránkách 
vyvěšovány zápisy z jednání výborů. Jelikož jsou ale jednání výborů ze zákona neveřejná, vyvěšování 
jejich zápisů na volně přístupných internetových stránkách nelze doporučit. 

Rada konstatovala, že části usnesení č. 72/6, kterým zastupitelstvo rozhodlo o zveřejňování zápisů 
komisí, je do jisté míry v rozporu s právní úpravou ochrany osobnosti, a to především v případě zápisů 
sociální komise o šetřeních v rodinách. Rada požaduje, aby zvláště tyto zápisy byly před předáním 
zastupitelům důsledně anonymizovány, jak je vidět například v předloženém zápisu schůzky sociálního 
výboru. Neměly by se roznášet do poštovních schránek, jelikož jsou určeny jen pro zastupitele a hrozilo 
by nebezpečí zneužití. 

Diskuze: 

Občan Ing. Blažek uvedl, že co se týká výborů, nevidí důvod, proč by se neměly zveřejňovat. 

Ing. Bochňák měl připomínku, že je špatné číslo usnesení a zapomíná se na členy zastupitelstva. 

Tajemník se omlouvá, v souhrnném usnesení je to napsané dobře. 

Starostka se ještě jednou omluvila. 

Ing. Urban: Správně rada požaduje anonymizaci z komise sociální, ale u ostatních výborů nevidí důvod, 
třeba z komise výstavby, když něco komise projednává, mělo by to být veřejné, zajímá to všechny lidi. 
Je právo na informace. Jakékoliv informace, které projednává kterýkoliv úřad – je právo se dovědět. 
Uvedl, že je pro, aby se zveřejnilo všechno. 

Starostka uvedla, že jednání rady je neveřejné a komise rady jsou poradním orgánem rady. 
Zastupitelstvo má kdykoliv možnost podívat se na zápisy. Nemůže přijít občan na jednání výborů, ani 
rady, tak to z toho vyplývá, že nemají být zveřejněné všem občanům. 

Tajemník připomenul, že je nutno rozlišovat mezi usnesením a zápisem, zákon o obcích na to 
pamatuje. Tam se dočteme, že veřejná jsou usnesení komisí a výborů, nikoli zápisy. Citlivé či osobní 
údaje podléhají ochraně. 

Občan Ing. Blažek uvedl, že to už jednou řekl Ing. Bochňák, v usneseních rady je nepořádek, zas je 
napsáno číslo usnesení špatně. Omluva to neřeší, musí se dělat pořádně. Je to tady dost často. 
Omlouvá se často. 

Ing. Urban dále uvedl, že když si přečte ten 4 bod a vypustí se „a výborů“, tak se nebude zveřejňovat 
nic. Ty informace by měly být, třeba propojení ulic, Makro, projednává se spousta důležitých věcí, proč 
občany neinformovat. Zápis ze zastupitelstva se dostane ven, ale nic jiného. Je internet, není to 
nákladné, uvedl, že nevidí důvod, proč takové embargo, už minule byla velká diskuze, kde vyplynulo, že 
se bude zveřejňovat, měl takový pocit, že se budou zveřejňovat. 

Pavel Tichý: Proč se jedná o výborech, a zároveň o sociální komisi. Když se v bodě 4 vypustí text „a 
výborů“, nemá to logiku. 

Starostka uvedla, že už tehdy toto usnesení nemělo logiku a schválilo se. Některé věci do toho nepatří, 
a to je zveřejňování zápisů výborů na internetových stránkách. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že má divný pocit, nejen, že je státní smutek, rada není iniciativní, má dát 
návrh, co se má dělat. Uvedla, že jí vadí, jakým způsobem je připravené zastupitelstvo. Vůbec nejde o 
to, zda zveřejňovat zápis ze sociální komise, jde o to, aby se občané dověděli, co se vlastně děje a 
připravuje. Zúčastňuje se valné hromady hasičů, dělají to dobrovolně a vždy mají vše perfektně 
připravené.     

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

1) Projednalo návrh rady městského obvodu na změnu usnesení č. 72/6, 
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2) mění své usnesení č. 72/6 ze dne 26. 9. 2011 tak, že v odst. 4) vypouští slova „a výborů“. 

Hlasování č. 17: Pro 7, proti 3, zdržel se 5: Usnesení nebylo přijato. 

Tajemník žádal, aby do zápisu bylo uvedeno, že podle zákona o obcích nejsou zápisy z výborů 
zveřejnitelné, pouze jejich usnesení. 

Ing. Urban: Žádné reakce na diskuzi, když vypustíme „a výborů“ a budeme zveřejňovat důležité 
dokumenty, které mají význam pro občany Pustkovce. Jak se to bude řešit. Je diskuze a výstup není 
žádný a nebude se nic zveřejňovat. Rada má hledat řešení, navrhnout to tak, aby ty informace mohly 
být zveřejňovány. Minule se diskutovalo do 10 hodin, šlo o postoj. 

Starostka: Usnesení už bylo přijato, ale dál se diskutuje. Protiprávně by byly zveřejněny zápisy 
z výborů, můžou být zveřejněna jenom usnesení. Ale nikdo tento návrh ze členů zastupitelstva nepodal. 

Ing. Urban: Když to rada ví, proč navrhuje takovou změnu a nenavrhla zveřejnit usnesení. Proč rada 
k tomu tak přistupuje? 

Starostka odpověděla, že rada je na každém zastupitelstvu osočována, tak proč to nenavrhnul někdo ze 
zastupitelstva. 

 
Posledním bodem programu bylo vyřízení dotazů z 6. zasedání: 

Na 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaném dne 26. 9. 2011, vznesla zastupitelka Ing. 
Čeganová na radu městského obvodu dva dotazy, na které žádala o písemnou odpověď.  
Starostka připomenula, že během tohoto jednání se už o tom hovořilo. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová uvedla, že byly vzneseny 3 dotazy a na jeden nedostala odpověď. Jaký je důvod? 

Starostka odpověděla, že ten jeden dotaz nebyl vznesen na radu, ale přímo na ni, jako starostku.  

Ing. Čeganová uvedla, že by ráda slyšela odpověď, jak byl fotoaparát v osobním vozidle zajištěn a jaké 
tam měla pracovní poslání. Na to nedostala uspokojivou odpověď.  

Co se týká toho usnesení rady, má být vyhotoveno do 7 dnů. Uvedla, že porušili toto usnesení, 
zajímavé je to zdůvodnění rady, že byly zveřejněny pracovní texty usnesení rady. Dále se ptala, proč 
tato informace nemohla být podána ihned, ale až po tak dlouhé době. Nevěří tomu, že třeba se tajemník 
spletl. Jakým způsobem rada vlastně funguje. Na úřadě si prohlédla materiály a doklady, a rada 
schválila usnesení, určité úkony toho 31. 8. Vyvěšeno to bylo na internetu bez podpisu.  

Dále se ptala, jak probíhá jednání rady, zda mají vše zpracované jako zastupitelé a hlasuje se 
k jednotlivým bodům. Dne 31. 8. se schválilo panu Kusynovi v první verzi 15 tisíc jako věcný dar a bylo 
navrženo rozpočtové opatření, které bylo taky provedeno a paní účetní má podepsaný doklad 
příkazcem operace dne 30. 8. o zaúčtování věcného daru. Protože zastupitelé nedostávají měsíčně 
plnění rozpočtu, tak si to zkontrolovala, jak to vypadá s rozpočtem. V srpnu se dělalo rozpočtové 
opatření a před zasedáním zastupitelstva se již rada nekonala a na zastupitelstvu bylo schváleno 15 
tisíc vyplacením v hotovosti jako finanční dar obyvatelstvu včetně rozpočtového opatření. Uvedla, že si 
je jistá, že bylo vyvěšeno správné usnesení rady a potom ho změnili. Vše si vyhledala. Kdyby se rada 
tak nerozhodla, tak by se neupravoval rozpočet. Nesouhlasí s předloženým vyřízením svých dotazů. 

Návrh Ing. Čeganové na usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec nesouhlasí s předloženým vyřízením dotazů z 6. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 26. 9. 2011. 

Starostka podotkla, že rada se uskutečnila v posledním dni měsíce, kdy paní účetní musí zaúčtovat 
položky, protože je vázána měsíční závěrkou, a pokud paní účetní dostala takový příkaz, tak ho 
zaúčtovala a pokud to na radě změnili, už to nešlo opravit, protože uzávěrku měla hotovou. Z toho 
důvodu asi došlo k tomu, o čem hovořila Ing. Čeganová.  

Dále starostka uvedla, že Martin Kusyn si svou odměnu zaslouží a je jedno jestli dostal peněžitý nebo 
věcný dar. Rada byla opravdu poslední den v měsíci, kdy paní účetní zpracovává účetní doklady, aby 
mohla uzávěrku uzavřít. Na radě dospěli k jinému závěru, než byl předložený návrh.  



Zápis 7. zasedání, str. 11. 

Občan Ing. Blažek: To není žádná omluva, jde tady o pořádek. V tom oficiálním usnesení je tam číslo 
položky věcného daru, není to změněno na finanční dar. 

Starostka odpověděla, že se zeptá paní účetní, ta řekne, kde se má co přeúčtovat. 

Občan Ing. Blažek: Jde hlavně o pořádek v dokumentech, v usneseních rady. 

Ing. Čeganová: Vůbec nezpochybňuje to, co udělal Martin Kusyn, váží si toho. Jde o to, že je schopna 
dokázat, že původní usnesení rada schválila. Má pochybnosti, jakým způsobem jedná rada, jak se 
vydávají usnesení. Je doklad z 30. 8. a rada jednala až 31. 8. Má vážné pochybnosti.  

Starostka odpověděla, že paní účetní již není přítomna. 

Pavel Otisk podal návrh na ukončení rozpravy, protože rada schválila 15 tisíc korun jako finanční dar, a 
nemá cenu se dále o tom bavit. 

Starostka dala hlasovat o návrhu Pavla Otiska o ukončení rozpravy k tomuto tématu. 

Hlasování č. 18: Pro 9, proti 0, zdržel se 6: Diskuze byla ukončena. 

Hlasování o návrhu Ing. Čeganové na změnu usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec nesouhlasí s předloženým vyřízením dotazů z 6. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 26. 9. 2011. 

Hlasování č. 19: Pro 2, proti 8, zdržel se 5: Návrh nebyl přijat. 

Starostka dala hlasovat o původním návrhu usnesení č. 93/7: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec souhlasí s předloženým vyřízením dotazů z 6. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 26. 9. 2011. 

 Hlasování č. 20: Pro 9, proti 1, zdržel se 5: Usnesení bylo přijato. 

 
Tím byl schválený program vyčerpán, o jednotlivých usneseních a o pozměňovacích návrzích bylo 
hlasováno průběžně dle jednotlivých bodů.  

Různé záležitosti: 

Rudolf Škovran uvedl, že už je neúnosná bezpečnostní situace na ulici Krásnopolské i Pustkovecké. 
V průběhu 2 měsíců již byl 2x vykradený. Bezpečnost na ulici je katastrofální, chodí tam spousta lidí do 
lesa, řidiči jsou bezohlední. Navrhl tam omezit rychlost na 40 km/hod a zakázat předjíždění. Měl by 
spolupracovat magistrát. 

Starostka: Co se týká bezpečnosti, musí se to řešit přes policii ČR, podněty od pana Škovrana mladšího 
již předala městské policií, ať se tím zabývají. Městská policie spolupracuje s Policií ČR, dali si schůzku 
a budou o tom jednat. Dále uvedla, že na oddělení Poruba II zjišťovali, jaké jsou protiprávní činy 
ve městském obvodu. Je to 15 trestných činů, z toho 6 vloupání do aut, 6 vloupání do domů a 3 jiné. 
Přestupků policie řešila celkem 11, většinou v restauraci U Táty. Kriminalita stoupá, je to všeobecný 
trend, zloději už si vybírají i Pustkovec. Ví, že každý si řekne, že řádně platí daně, ale v prvé řadě si 
musí chránit svůj majetek každý občan. Hlavně ať občané volají na linku 156, když vidí podezřelé 
osoby, ani se nemusí představovat. Občané budou dostávat do schránek letáčky od police, jak se 
chránit a hlásit. Sdělí to na sboru starostů. A taky občané to nenahlásí, že to nestojí za to.  

Ing. Zádrapa byl taky pro, stav není ideální, dát dopravní značku 40 a plnou čáru.  

Starostka uvedla, že zasedá dopravní komise, dá tam požadavek. 

Občan Jiří Otisk měl připomínku k obecnímu rozhlasu, má tam hluché místo a nemůže sbírat informace. 

Starostka uvedla, že už se tam jednou přidávalo hlasitosti, bylo to z ulice K Okovici. Podívá se na to. 

Marcel Šotlík měl zájem o předávání materiálů pro jednání zastupitelstva pouze v elektronické podobě 
(marcel.sotlik@post.cz). 

RNDr. Popelek se přidal a také uvedl, že rozhlas ještě není v pořádku. 

Zastupitelé, kteří žádají posílat materiály jen elektronicky, jsou Ing. Radim Závacký, RNDr. Jan Popelek, 
Marcel Šotlík, Ing. Petr Zádrapa, Pavel Tichý. 

RNDr. Popelek se ještě vrátil k nedořešenému bodu – jak se dohodnout na zveřejňování zápisů? 

Tajemník: Ale kdo to má rozhodnout, když bylo minule přijato usnesení, které je v rozporu se zákonem a 




