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Z Á P I S  

8. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Den konání: Středa, 28. březen 2012 

Místo konání: Zasedací místnost úřadu městského obvodu 

Zasedání zahájila starostka městského obvodu Marie Tichá v 1707 hodin; konstatovala, že 
zasedání bylo řádně oznámeno a svoláno v souladu s ustanovením §93 odst. (1) zákona o obcích 
a s platným jednacím řádem. Požádala všechny přítomné, aby si vypnuli telefony, aby jednání 
nebylo zbytečně rušeno. Dále uvedla, že jako obvykle se bude o každém usnesení hlasovat 
jednotlivě na konci rozpravy. Návrhy usnesení jsou součástí materiálů, které všichni obdrželi; 
byly zpracovány a předloženy radou, resp. finančním a kontrolním 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 také žádala, aby své návrhy 
předkládali písemně na blanketech, které jsou k dispozici na stolku u presenční listiny. 
Projednávány jsou podle pořadí, ve kterém byly předloženy; hlasuje se od posledního z nich. 
Všechna usnesení dle schválených změn budou zapracována do souhrnného textu; jeho návrh 
dnes zastupitelé obdrželi. 

Z účasti na zasedání se předem omluvili Stanislav Pyš a Ing. Radim Závacký. Podle prezenční 
listiny se při zahájení zasedání účastnilo 11 členů zastupitelstva, bylo tedy schopno se usnášet.  

 

Ověřovateli zápisu 7. zasedání byli Ing. Petr Urban a Jarmila Závacká; oba zápis ověřili, přesto je 
požádala, aby sdělili, zda zápis odpovídá průběhu zasedání. 

Paní Závacká uvedla, že zápis přečetla, a doporučila jej schválit. 

Ing. Urban zápis přečetl, sdělil, že odpovídá průběhu jednání a doporučil schválit. 

Návrh usnesení č. 94/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Ing. 
Petra Urbana a Jarmily Závacké o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu, konaného dne 21. 12. 2011. 

Hlasování č. 1: Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

 

Jako ověřovatele zápisu zasedání starostka navrhla určit Ing. Arnošta Bochňáka a Rudolfa 
Škovrana. Oba navržení souhlasili, připomínky k předloženému návrhu nebyly. 

Návrh usnesení č. 95/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 
8. zasedání zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Ing. 
Arnošta Bochňáka a Rudolfa Škovrana. 

Hlasování č. 2: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 
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K jednání byl stanoven tento program: 

1) Kontrola usnesení  

2) Zápis kontrolního výboru 

3) Zápis finančního výboru 

4) Informace o hospodaření v r. 2011 

5) Informace o čerpání rozpočtu r. 2012 (I. a II. 2012) 

6) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012 

7) Návrh prodeje pozemku parc. č. 4424/7 

8) Protokol OŽP 

9) Návrh změny usnesení č. 72/6 

 Různé a organizační záležitosti 

Všechny tyto materiály byly rozneseny předem, kromě zápisu č. 6 finančního výboru, který 
zastupitelé dostali před zahájením zasedání. Ke každému návrhu bude přijímáno samostatné 
usnesení; jejich návrhy jsou obsaženy v jednotlivých materiálech.   

Dotazy a připomínky nebyly. 

Hlasování č. 3: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – zasedání se bude řídit schváleným programem. 

Paní starostka uvedla, že dříve, než se přistoupí k jednotlivým bodům, chce přivítat na zasedání 
zástupce Policie ČR: zástupce vedoucího oddělení Poruba 2 Heyrovského nadporučíka Ing. Jana 
Kostku, Ph.D., a vedoucího směny praporčíka Bc. Patrika Schajthautera. Vzhledem k tomu, že 
v Pustkovci v minulém období a hlavně loni docházelo a stále dochází četným krádežím a 
vyskytují se stížnosti občanů, dovolila si je pozvat. Pokud se nejedná o přestupek, tak toto 
oddělení tyto trestné činy řeší a vyřizuje.  

[V 1715 se dostavil Ing. Petr Holuša, zasedání se účastní 12 členů zastupitelstva.] 

Nadporučík Ing. Jan Kostka prohlásil, že problémy Pustkovce znají; na začátek ještě uvedl, že 
jejich obvod se rozrostl, přidali jim další obce, stavy policie se snižují a lidí je čím dál méně. Co 
se týká statistiky, trestná činnost roste. Každý obvod a vesnice má jiný druh trestné činnosti. Co 
se týká pachatelů, ti jsou více vybaveni a vyškoleni, a pokud se nechytí přímo při činu, je 
nemožné jim něco dokázat. Dělají nájezdy a vloupání do rodinných domů, jsou velice 
profesionální; teď je největší nárůst vykradení ve Velké Polomi.  

Starostka uvedla, že minule byla velká diskuze ohledně bezpečnosti a krádeží v obci. Ve 
zpravodaji vyjde článek policie „Chraňte si svůj majetek“. Je to na každém z nás, zabezpečit si 
svůj majetek, protože v každé zahradě nebo u každé garáže nemůže stát městský nebo státní 
policista. Je nutno ihned zatelefonovat. A pokud se opravdu nechytnou s kradenou věcí v ruce, 
těžko se jim něco dokazuje. 

Ing. Kostka dále uvedl, že se chystají bezpečnostní akce a doufá, že to bude mít výsledek. Pokud 
je více hlídek a hlavně o víkendech, ta trestná činnost klesá. Je třeba ihned telefonovat, nejlépe 
na 158 nebo přímo na pevnou linku a nevolat 112. 

Starostka uvedla, že ve zpravodaji uvedou telefonní číslo, na které se má volat. Dále starostka 
prohlásila, že obvod má s policií velice dobrou spolupráci. Může se volat anonymně? 

Ing. Kostka uvedl, že ano, ale je vždy lépe, když tam volající na hlídku počká.  

MUDr. Silber měl dotaz, jaká je spolupráce s městskou policií a zda se monitoruje drogová 
scéna. Třeba u Alberta se prodávají kradené věci a drogy, zda o tom vědí. 
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Ing. Kostka odpověděl, že spolupráce je, dělají společné akce, ale strážníci MP mají jiný statut a 
odlišné pravomoci. Co se týká drog, monitorují to, na VIII. obvodě se vaří pervitin, vědí o tom, 
monitorují to, musí chytit přímo při činu pachatele a všechny, kteří se tam pohybují. 
Samozřejmě se krade, protože potřebují peníze na dávky.  

Pan Škovran sděluje, že na ulici Krásnopolské se velice krade, už byl několikrát vykradený. 
V areálu VTP na ulici Technologická se rozbíjejí okna u aut, kradou se kanálové mříže. Zda se 
tam nemůže častěji jezdit a kontrolovat. Zloději vědí, že je tam klid, tak kradou. Je potřeba více 
se věnovat této lokalitě. 

Ing. Kostka odpověděl, že se pokusí tam častěji někoho poslat, sám se tam zajde podívat. 
Pustkovec velice dobře zná. Ale opravdu nemůžou být všude.  

Pavel Otisk se ptal, zda je koordinace s městskou policií, aby tam třeba neprojely během chvilky 
obě policie a potom dlouho nikdo. 

Ing. Kostka odpověděl, že přesně tak to neprobíhá. Určité akce ale spolu koordinují. 

Občanka Tichá měla opačný názor: chce, aby policie byla více vidět v dolní části obce. 

Ing. Kostka odpověděl, že to je ten problém, každý by chtěl, aby byli zrovna u nich. Je jich velice 
málo a opravdu se snaží pokrýt celý rajon. 

Ing. Bochňák navrhl ukončit diskuzi. 

Starostka se podivila nad tímto návrhem, protože je jistě vhodné, aby zastupitelé vyslechli 
stanoviska policie; pak ale ukončila diskuzi, poděkovala Ing. Janu Kostkovi a panu Bc. 
Schajthauterovi za jejich čas a odborný výklad. 

 

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

Diskuze: 

Ing. Čeganová uvedla, že se dočetla v 17. radě, že bude kulturní vystoupení ke dni matek, schází 
tam cena za vystoupení. 

Rada schválila 3,5 tis. Kč pro AC ČEPO na večírek, je to zvláštní, od kdy se přispívá na večírky? 

Zápisy z rady nejsou k dispozici v kopii u tajemníka, ale jsou jen v originále u starostky. Musela 
čekat, až přišla na řadu. 

V usnesení postrádá zásady pro užívání aut, dokonce dvou aut, kterým usnesením to je dáno? 

Starostka uvedla, že v zápise cena za kulturní vystoupení je - 7800 Kč. Zápis z rady citovala. 

Ing. Čeganová uvedla, že v usnesení to není, a občan neví, za kolik to vystoupení bude. Mělo to 
být v usnesení. 

Starostka uvedla, že je to v zápise, a nedovolili by si měnit cenu. 

[V 1815 se dostavil RNDr. Jan Popelek, zasedání se účastní 13 členů zastupitelstva.] 

Dále paní starostka uvedla, že co se týká AC ČEPO, rada je podpořila věcným darem 3500 Kč na 
zajištění 25. výročí této organizace. Co se týká toho, že jsou dvě auta, uvedla, že z magistrátu 
stále chodí nabídky na použité automobily. Felicie byla velice poruchová, byla možnost získat 
Fabii. Tyto automobily jsme dostali převodem. Dále uvedla, že přes tři roky jezdila vlastním 
automobilem, bez náhrady.  

Ing. Holuša uvedl, že peníze dostali na kulturní vystoupení na kulaté výročí AC ČEPA. 

Ing. Čeganová se dále ptala, kterým usnesením se rada rozhodla, že budou dva vozy. 
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Starostka uvedla, že to už je dávno, přesně neví. 

Ing. Čeganová opět žádala, aby pro zastupitele byly k dispozici kopie zápisů z rady, třeba u 
tajemníka nebo na podatelně. 

Paní starostka odpověděla, že zjistí, jak je to na jiných obvodech, jak šetří papíry. Pokud se 
zastupitelé přijdou podívat včas, zápis dostanou ihned.  

Ing. Bochňák: Chybí kontrola usnesení č. 238/16 (peněžitý dar), je tam T: 2011 

Paní starostka odpověděla, že dary se schvalují v červnu, omluvila se za formální chybu 
(překlep). 

Ing. Bochňák: K usnesení 259/18 (rozšíření plotové zábrany) je termín 26.3. V usnesení č.252/17 
je, že dřevní hmota bude použita při cvičení jako palivové dřevo, kam se dává, zda nemělo být 
sepsáno zmocnění s velitelem jednotky? 

Starostka uvedla, že za kácení městský obvod neplatí, dřevo použijí hasiči na táboráky, stavění a 
kácení májky a na akce u hasičárny. 

Ing. Bochňák: V usnesení 254/17 (zklidnění automobilové dopravy na ul. Krásnopolská) byl 
termín 17.2. 

Paní starostka uvedla, že dopis byl poslán v únoru na magistrát, žádala tam o stanovisko - 
citovala z dopisu. Projednávala to s vedoucím odboru dopravy magistrátu, jezdí tam MHD, patří 
to pod Ostravské komunikace. 

Ing. Bochňák: K usn. 256/17 – jaká je rozpracovanost investice na dolní části Pustkovecké? 

Starostka uvedla, že byl poslán dopis 17. 2. na pana náměstka Ing. & Ing. Srbu, citovala z dopisu. 
V březnu přišla odpověď: Pan náměstek asi předal této dopis investičnímu odboru, protože 
odpověděl Ing. Kanclíř. Pro tento rok tato akce nebyla zařazena do kapitálového rozpočtu 
Statutárního města Ostravy pro rok 2012 a není možné zahájit realizaci z důvodu nedostatku 
finančních prostředků.  

Občan Ing. Blažek se ptal kulturní vystoupení, není možné, aby nebyla napsána částka. Pouze 
v usnesení je vyjádření rady. 

Starostka uvedla, že to není v rozporu se zákonem o obcích. Rada se tím zabývala. Vždy je 
určena částka. 

Ing. Čeganová uvedla, že nesouhlasí s interpretací zákonů, musí to být jednoznačné, aby výbory 
mohly kontrolovat obsah usnesení, navazuje to na účetnictví, objednávky, smlouvy. Není potom 
co kontrolovat. Když se vezme smlouva a usnesení rady, nejsou tam částky, jak se to bude 
kontrolovat. 

Starostka uvedla, že se vrátí trochu do historie, nechtěla se k tomu vracet, ale bohužel, 
kvůli novým zastupitelům musí. Jistě vědí, že Ing. Čeganová je bývalá starostka; když tady byla 
starostkou ona, bylo v usneseních jen napsáno „dle předloženého návrhu“, tam se člověk 
nedověděl vůbec nic: Může se to doložit na dalším zasedání usneseními z jejího funkčního 
období. Ptala se, co se dělá špatně, dříve psali dle předloženého návrhu, a návrhy nikdy nebyly 
součásti usnesení. Tenkrát se dávaly odměny radě, taky bylo napsáno „dle předloženého 
návrhu“, odměny pro starostku, taky bylo napsáno „dle předloženého návrhu“. Výplatní listinu 
na magistrát napsala zvlášť, aby nikdo neviděl tu částku. Čísla usnesení nesouhlasila s číslem 
usnesení rady. Uvedla, že musí upozornit členy zastupitelstva, že ona, která je tady pořád 
poučuje a ukazuje prstem na radu, že dělá všechno špatně, sama nekonala správně, což je 
schopna kdykoliv dokázat. Situace tenkrát byla před podáním trestního oznámení, ale nikdo ze 
zastupitelstva se tehdy nechtěl pod ně podepsat: že si starostka i členové tehdejší rady rozdělili 
odměny do půl miliónu korun. A vše bylo jen „dle předloženého návrhu“. 
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Ing. Čeganová uvedla, že tehdy dnešní starostka byla členkou zastupitelstva, bylo to první 
volební období, záležitost je dávno uzavřená. Nebylo podáno trestní oznámení, protože chtěli 
od pana Vitáska, aby se pod to podepsal a ten měl z toho infarkt nebo mozkovou mrtvici. Klidně 
si může fotit, co chce. Teď se probírá zpráva o činnosti orgánů městského obvodu od minulého 
zasedání zastupitelstva. Místo aby starostka odpověděla pár větami, že dostala dopis, 
projednávala to a ono, místo toho se dostávají do osobních útoků. Jako zastupitelé na 
informace mají právo a mají taky kontrolní funkci. 

Paní starostka prohlásila, že Ing. Bochňák byl s odpovědí spokojen, uvádí se co nejkonkrétnější 
cena. Vše prošlo radou. Jen doplnila, že to převzali po tehdejší radě, tehdy rada tak pracovala. 
Pokud by to mělo být podle vzoru tehdejších usnesení, všude by muselo být „dle předloženého 
návrhu“. Toho se chtěli vyvarovat, uvádí se co nejkonkrétněji jména, čísla, firmy, nic se 
nezatajuje, a když to není náhodou v usnesení, v zápise to je vždy. Přeje si, aby jí nevytýkala to, 
co sama Ing. Čeganová za své funkční období nedělala. 

Ing. Urban požádal o věcnost jednání, aby se reagovalo na dotazy a nevracet se do minulosti. 

Starostka odpověděla, že vysvětlení podala, nebylo to v usnesení, ale v zápisu. To, že se vracela 
do minulých let, bylo jen proto, ze ji Ing. Čeganová napadla tady před všemi, že donutili pana 
Vitáska se podepsat a dostal z toho infarkt. Pravda je, že v té době dělal pan Vitásek 
místostarostu a měl na starosti zeleň a z důvodu věkového rozdílu pana Vitáska a Ing. 
Čeganové, kdy ho Ing. Čeganová na zastupitelstvu napadla, že jsou vajgle na zastávce a není 
uklizeno, tak z toho pan Vitásek mohl dostat ten infarkt, že ho tak napadla. Jenom to chtěla 
vysvětlit. Jedná se o období staré asi 17 let. 

Ing. Urban se ptal, jak to souvisí s programem. 

Ing. Čeganová žádala doslovně uvést do zápisu, že není pravda, že panu Vitáskovi, když byla ve 
funkci něco kdykoli vytýkala, že jsou na zastávce vajgle, když byla starostkou, zdravotní 
problémy neměl. A byla odvolána z funkce. Žádala starostku, aby zvážila, zda ten kontroverzní 
výstup je to, co tento obvod potřebuje. Místo aby se bavili o generelu dopravy, o územním 
plánu, jak získat finanční prostředky, hodinu se baví o starých věcech. 

Starostka doplnila, že Ing. Čeganová byla odvolána z funkce starostky v roce 1995. 

Občan Ing. Blažek znovu prohlašuje, že pro občana je důležité usnesení rady. Pokud tam je 
odkaz, tak to není správné, když to není konkrétně napsáno v usnesení. 

Starostka odpověděla, že občané mohou přijít na úřad a zeptat se. Vydá se doplnění k usnesení, 
kde bude doplněna částka 7 800 Kč. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 96/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí 
předloženou informaci o činnosti orgánů městského obvodu. 

Hlasování č. 4: Pro 10, proti 0, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato. 

 

Kontrola usnesení:  

Všechna usnesení byla splněna, nesleduje se plnění žádného usnesení, jak také konstatoval 
kontrolní výbor. 

Diskuze:  

Ing. Čeganová se ptala, proč nejsou zveřejněny zápisy ze zastupitelstva, pro ověření, proč tam 
nejsou. Na minulém zasedání bylo řečeno, že se vyvěšovat bude. 

Starostka uvedla, že minule bylo řečeno ze dvou posledních zasedání. 
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Tajemník odpověděl, že jsou vyvěšena usnesení zastupitelstva a rady. Usnesení č. 72/6 je 
nekonkrétní, neobsahuje termín plnění a odpovědnost; je v rozporu se zákonem. 

Marcel Šotlík hledal na internetu zápisy. 

Starostka: Na kontrolu usnesení navazuje další bod, kterým je zápis z kontrolního výboru. 
Kontrolní výbor na své 7. schůzi, konané dne 21. 3. 2012, provedl kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva a usnesení rady za období od 21. 12. 2011 do 21. 3. 2012 a neshledal v nich 
závady; projednal protokol odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostrava 
z kontroly, provedené dne 11. 11. 2011, a projednal a doporučil ke schválení návrh rady 
městského obvodu na změnu usnesení zastupitelstva č. 72/6. 

Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu KV. 

Diskuze: 

Ing. Bochňák se ptal kontrolního výboru na pasportizaci zeleně, jak si ověřili, že nenastaly žádné 
změny ve výměře parcel. 

Pan Tichý uvedl, že výměry zeleně kontrolovali, ale nedělali k tomu k tomu usnesení. Je to 
v zápisu z jednání. 

Marcel Šotlík: Zápisy na internetu nejsou vyvěšené. 

Ing. Čeganová navrhla doplnit do usnesení: s výhradami, že nejsou zveřejněny zápisy ze 
zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec č. 6 a 7 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 97/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje předloženou 
kontrolu usnesení s výhradou, že nejsou zveřejněny zápisy ze zasedání zastupitelstva městského 
obvodu č. 6 a 7. 

Hlasování č. 5: Pro 12, proti 0, zdržel se 1 - usnesení bylo přijato. 

 

Na kontrolu usnesení navázal další bod: zápis z jednání kontrolního výboru, který už byl 
částečně projednán u kontroly usnesení. Kontrolní výbor na své 7. schůzi, konané dne 21. 3. 
2012, provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a usnesení rady za období od 21. 12. 2011 
do 21. 3. 2012 a neshledal v nich závady; projednal protokol odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostrava z kontroly, provedené dne 11. 11. 2011, a projednal a doporučil ke 
schválení návrh rady městského obvodu na změnu usnesení zastupitelstva č. 72/6. Podrobnosti 
jsou uvedeny v zápisu. Diskuze již proběhla u minulého bodu, další dotazy nebyly. 

Návrh usnesení č. 98/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis 
kontrolního výboru č. 7 ze dne 21. 3. 2013. 

Hlasování č. 6: Pro 11, proti 0, zdržel se 2 - usnesení bylo přijato. 

 

Zápis č. 6 finančního výboru: Podrobnosti z jednání byly uvedeny v předloženém zápisu, který 
zastupitelé obdrželi před zahájením. 

Rozprava nebyla. 

Návrh usnesení č. 99/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis 
finančního výboru č. 6 ze dne 21. 3. 2012. 

Hlasování č. 7: Pro 13, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 
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Dalším bodem programu byla informace o hospodaření v r. 2011.  

Hospodaření bylo v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění přijatých úprav. Tento přehled 
hospodaření bude předložen auditorům a bude také součástí závěrečného účtu, který se bude 
projednávat v červnu. Podrobnosti jsou uvedeny v komentáři. Hospodaření roku 2011 projednal 
finanční výbor dne 21. 3. 2012 a rada městského obvodu dne 26. 3. 2012. 

Diskuze:  

Ing. Bochňák se ptal, kolik zaměstnanců je v pracovním poměru. 

Paní starostka odpověděla, že je pět zaměstnanců, na 4 ½ úvazků. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 100/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí 
informaci o hospodaření městského obvodu v r. 2011. 

Hlasování č. 8: Pro 11, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 

 

Dále byla projednávána informace o čerpání rozpočtu r. 2012. 

Zastupitelé obdrželi přehled hospodaření městského obvodu za uplynulé období (leden a únor), 
zpracovaný v účetní sestavě ze dne 12. 3. 2012. Hospodaření bylo v souladu se schváleným 
rozpočtem, ve znění přijatých úprav; bylo projednáno radou dne 5. 3. (sestava ke dni 2. 3. 2012) 
a finančním výborem dne 21. 3. 2012. 

Zůstatky na bankovních účtech byly: 

ZBÚ: 543 339,22 CZK 

Výdajový:  448 610,70 CZK 

Příjmový: 1 650 943,48 CZK 

Bez rozpravy. 

Návrh usnesení č. 101/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí 
průběžnou informaci o hospodaření městského obvodu v období od 1. 1. do 29. 2. 2012. 

Hlasování č. 9: Pro 11, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2012: Toto rozpočtové opatření má zajistit pokrytí výdajů 
rozpočtu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí v I. čtvrtletí. Návrh byl projednán a doporučen radou 5. března a 
finančním výborem 21. března 2012. 

Rozprava a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení č. 102/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2012, kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 3746/49 ze dne 28. 2. 
2012 v rozpočtu městského obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, 
vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v I. čtvrtletí r. 2012:  
1) zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 23 tis. CZK, 
2) zvýší běžné výdaje v §4329 (ÚZ 98 216):  

a) na pol. 5011 o 15 tis. CZK,  
b) na pol. 5031 o 6 tis. CZK, 
c) na pol. 5032 o 2 tis. CZK. 

Hlasování č. 10: Pro 11, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 
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Dále zastupitelé projednali návrh prodeje pozemku parc. č. 4424/7:  

Starostka zrekapitulovala, že Antonín Kotala požádal město o prodej pozemků naproti kostela 
v k. ú. Pustkovec. 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. Tento souhlas 
zastupitelstvo městského obvodu dalo usnesením č. 89/7 dne 21. 12. 2011. 

Na základě uvedeného souhlasu následně zastupitelstvo města dne 15. 2. 2012 rozhodlo 
usnesením č. 0867/ZM1014/15 o záměru prodeje pozemku parc. č. 4424/7; k ostatním 
žádaným pozemkům záměr vyhlášen nebyl.  

Záměr prodeje byl vyvěšen na úředních deskách od 29. 2. do 16. 3. 2012; v této lhůtě se nikdo 
k prodeji nepřihlásil. Antonín Kotala byl v průběhu této lhůty požádán, aby se k takto 
minimalizovanému záměru vyjádřil; sdělil, že počká (do 19. 3. 2012), zda se ke zveřejněnému 
záměru vyjádří někdo jiný. Dne 21. 3. 2012 připustil, že o jen tento pozemek nemá zájem. 

Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení č. 103/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo záměr prodeje pozemku parc. č. 4424/7 v k. ú. Pustkovec, 

2) rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 4424/7 v k. ú. Pustkovec. 

Hlasování č. 11: Pro 12, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

 

Projednání protokolu odboru OŽP: Dne 11. 11. 2011 proběhla u městského obvodu kontrola 
výkonu samostatné působnosti městského obvodu na úseku komunálních služeb. Kontrola byla 
provedena oddělením komunálním odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostrava. Zjištění jsou zaznamenána v protokolu ze dne 29. 11. 2011, který byl jako příloha 
tohoto materiálu. V protokole je mimo jiné konstatováno, že situaci zdravotního stavu dřevin ve 
VKP „Pustkovecké údolí“ je nutno do budoucna řešit odkoupením pozemků ostatních vlastníků. 

K doporučení kontrolního orgánu, týkajícího se změn ve výměrách udržovaných lokalit, se 
poznamenává, že očekávaná změna výměr ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava byla již 
zohledněna při poptávce na údržbu zeleně pro r. 2012. Konkrétní podklady pro aktualizaci 
pasportu zeleně lze předat až po dokončení výstavby a zaměření skutečného stavu staveb.  

Protokol byl projednán v radě městského obvodu dne 16. ledna a v kontrolním výboru 
zastupitelstva městského obvodu dne 21. 3. 2012. 

Většinou na obvodech pasportizaci zeleně dělá technický odbor, stavební úřad nebo majetkový, 
jen u Pustkovce to dělá starostka.  Letos to určitě udělá. Paní starostka dále uvedla, že dle 
statutu se k 30. 4. musí dávat hlášení změn rozlohy zeleně i negativní hlášení.  

Pan tajemník ještě doplnil, že pozemky se každý rok inventarizují a ve statutu není dáno, že se 
musí hlásit nulové změny. 



Zápis 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec, konaného dne 28. 3. 2012 

str. 9 

Diskuze: 

Ing. Bochňák se dočetl, že byla loni uzavření smlouva s Ing. Ondrouškem na sekání pozemků. 
Tyto plochy se musí udržovat na náklady obce. Pozemky se loni nekosily? 

Paní starostka odpověděla, že pozemky kolem kostela pan Ondroušek udržoval na vlastní 
náklady, sekal, hnojil a v roce 2010 se rozhodl, že  už to bezplatně dělat nebude. Jednalo se o 
částku 20 tis. Kč, tak rada loni přistoupila na to, že bude dělat údržbu pozemků, ale jen zeleň, 
která je svěřena městského obvodu. Letos už se to bude sekat v rámci celkové údržby zeleně 
jednou firmou, tak to bylo zdůvodněno i kontrolnímu orgánu. Pan Ondroušek se stará jen o 
pozemky církve a řádových sester.  

Ing. Bochnňák četl v návrhu, že starosta MO byl poučen s návrhem a přijatým opatřením a 
odstraněním nedostatků, nikde to taky nevidí ve zprávě kontrolního výboru. 

Paní starostka odpověděla, že kontrolní výbor to jen projednával a nepřijímal usnesení, protože 
už sám Statut říká, že do konce 30. 4. je městský obvod povinen nahlásit změnu, co se týká 
zeleně. Ing. Bochňák reagoval, že měl by se přijat nějaký návrh, nebo opatření, postrádá to. 

Paní starostka odpověděla, že už to projednávala s kontrolní skupinou, osobně si to vyříkali a 
vyjasnili, do 30. dubna budou nahlášeny změny. 

Ing. Bochňák se dále dočetl, že byli upozorněni na možnost získat dotaci z odboru životního 
prostředí na park, bylo by dobré podat návrhy. 

Paní starostka odpověděla, že se na tom pracuje, bude se tomu sama věnovat. V parku se sešla 
s Ing. Bochňákem, oba vědí, jak to tam vypadá, dělal se ořez pod vysokým napětím, Ing. 
Šenková z odboru ochrany životního prostředí magistrátu, která je velice opatrná na kácení ve 
VKP uvedla, že už jsou ze 2/3 stromy vykáceny. Nám připadá, že je to ještě dost husté. V rádiu 
bylo, že město Ostrava získalo na ozdravení zeleně 80 mil. Kč, tak se na to informovala, aby se 
taky něco dělalo s Pustkoveckým údolím. Chtěli by udělat inventarizaci dřevin a zdravotního 
stavu, aby nedocházelo ke zranění osob, ke škodě na majetku. Opravdu se tím zabývají. 

Tajemník doplnil, že ale především závisí to na vyrovnání majetkových poměrů; dotace lze získat 
jen na pozemky, svěřené městského obvodu.  

Starostka uvedla, že se musí více lobovat, není v té straně, které to mají schůdnější; než se 
dostane, jak se říká ke kováři, je to zdlouhavá cesta. Měla přislíbené peníze na dolní část 
Pustkovecké, že se bude v lednu rozdělovat přebytek roku 2011 a nakonec přijde dopis, že to 
nebude zahájeno, bude zmařená investice, už od roku 2007 apeluje na magistrátě. Měla 
schůzku i s paní Hlisníkovskou, která to teď dělá, informovala ji o akcích, které by se dělaly, 
nedělaly by se přeložky sítí, ale bohužel. Pro město asi půl miliónů neznamená nic. Ten dopis je 
další výzva a dále bude na město apelovat, protože půl miliónů pro obvod znamená hodně. 
Nenechává nás to lhostejnými. Bohužel nikdo ze zastupitelů nebo z našich známých není 
v komisích při zastupitelstvu města Ostravy, kde by se taky dalo lobovat, člověk se dostane do 
toho dění koloběhu peněz mezi městskými obvody, třeba Lhotka je co do počtu obyvatel menší 
než Pustkovec není to tajné, pan Šrámek je starostou Lhotky a zastupitelem města, je 
v komisích města a v Ostravské radnici se psalo, že Lhotka se bude pyšnit víceúčelovou halou za 
26 mil. Kč. Tak taková je pravda. Bohužel, musíme hospodařit s tím, co máme, musíme lobovat 
nebo je pozvat do Kartáče a tak dále. Aby se dostalo více. Vždycky, když o něco žádá, tak jí 
odpovídají: čím se Ostrava zviditelní, když dají peníze Pustkovci?  

Občan Ing. Blažek prohlásil, že pochopil, že když je starostka z nesprávné strany, tak nejsou 
peníze. 

Starostka odpověděla, že tak přesně to neřekla: že nejsou zastupitelé v komisích města, kde by 
se dalo lobovat. Určitě se může lobovat i z jiných stran, je to jako ve vládě. Dále uvedla, že 
v minulém období dostali nějaké milióny, dostali dotaci 2,5 mil. Kč na ulici Stará, která nebyla 
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100 let opravována. Taky se dostala dotace, jak byla vichřice a na rybník. Ne, že by na obvod 
zapomněli, něco se vždy dostane, pokud se požádá. 

Občan Ing. Blažek chtěl zopakovat, co starostka řekla předtím. 

Starostka opakovala, že v Ostravské radnici četla, čím se mohou městské obvody pochlubit, a je 
tam napsáno, že Lhotka postaví víceúčelovou halu za 26. mil. Kč. A ještě žádá na běžné výdaje 
běžného roku. 

Občan Ing. Blažek si to rád přečte v zápise. Zda byla dobře zveřejněna pozvánka, jaké jsou 
povinnosti zveřejnit, že to bude projednáváno v zastupitelstvu, aby si občan přečetl. 

Starostka uvedla, že vezme pozvánku a zeptá se na magistrátu, zda odpovídá obsahově. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 104/8: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí 
informaci o kontrole výkonu samostatné působnosti městského obvodu na úseku komunálních 
služeb, provedené dne 11. 11. 2011 oddělením komunálním odboru ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostrava. 

Hlasování č. 12: Pro 9, proti 1, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato. 

 

Posledním bodem programu byl návrh rady městského obvodu a kontrolního výboru na změnu 
usnesení č. 72/6. O této věci již zastupitelstvo jednalo na 6. zasedání, konaném dne 26. 9. 2011; 
nicméně rozpor se zákonem nebyl odstraněn – návrh byl projednán bez přijetí usnesení. Rada 
na 18. schůzi, konané dne 5. 3. 2012, znovu konstatovala, že usnesení č. 72/6 je v části, kterou 
zastupitelstvo rozhodlo o zveřejňování zápisů výborů, v rozporu s právní úpravou (a také 
vzhledem ke skutečnosti, že jednání výborů zastupitelstva nejsou veřejná, nelze jejich zápisy 
zveřejňovat – tedy ani je vyvěšovat na veřejně přístupných internetových stránkách) a dále 
v rozpravě k tomuto bodu znovu poukázala na fakt, že předávání zápisů komisí zastupitelům se 
nerovná jejich zveřejnění; je na každém, jak s předanými materiály naloží.  

Rada dále požaduje, aby zápisy komisí, a to především komise sociální (o šetřeních v rodinách 
apod.), byly z důvodu ochrany osobnosti před předáním zastupitelům důsledně anonymizovány.  

Kontrolní výbor věc projednal dne 21. 3. a zastupitelstvu rovněž změnu usnesení doporučil. 

Diskuze:  

Pan Tichý upozornil, že se nejedná se o komise, ale o výbory. 

Občan Blažek se díval na web obvodu, tak co je zastupitelstvem přikázáno zveřejnit, to tam není 
a jsou tam zápisy komisí. Je tam i zápis komise sociální, byť anonymizován. Neví, čím to je, nebo 
je to tlak na zastupitele, nebo nedopatření. 

Starostka uvedla, že to bylo nedopatření. 

Občan Ing. Blažek: Muselo se tomu věnovat dost času, založit složku pro komise, to nemohlo 
být nedopatřením. Copak tak se pracuje? Zrovna komise sociální se podrobně probírala minule. 
Možná se vyvíjí nátlak, aby se nic nezveřejňovalo. 

Paní starostka uvedla, že to prověří a napraví. 

Pan Tichý žádal do zápisu ze zasedání přidat bod, že zápis má být zveřejněn do určité doby. 

Paní starostka uvedla, že zápis se může zveřejnit až po ověření zastupiteli. Někdy ho přijdou 
podepsat až v den dalšího zasedání. Apelovala na zastupitele, aby opravdu přišli zápis ověřit do 
14 dnů, aby podmínka byla splněna. A někdy není lehká úloha ho napsat. Pokud se usneseme 
na 14 dnech, potom se zveřejní přesné datum podpisu, nejde to spíše zveřejnit. 



Zápis 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec, konaného dne 28. 3. 2012 

str. 11 

Tajemník upozornil, že ze zákona nijak nevyplývá, že by zápis zasedání byl bez podpisů 
ověřovatelů třeba neplatný; může být vyvěšen i bez ověření. 

Starostka uvedla, že by to nebylo dobré, třeba chtějí změnit slovosled, nebo případně doplnit 
nějaká slova, a to by nešlo. Ptala se, zda má někdo návrh, jak doplnit usnesení. V návrhu je, že 
mění své usnesení č. 72/6 ze dne 26. 9. 2011 tak, že v odst. 4) vypouští slova „a výborů“. Zda 
ještě chce někdo doplnit, po kolika dnech. 

Pan Tichý uvedl, že podle jednacího řádu je na ověření 10 dnů. 

Občan Ing. Blažek: Někdo ze zastupitelstva by mohl navrhnout, aby tam byly zveřejněny zápisy 
za celé volební období. 

Ing. Urban: Když si vezme jako podklad zápis Kontrolního výboru - co kdyby bylo zveřejněno 
usnesení Kontrolního výboru, kousek zápisu by se umazal, a usnesení se může vyvěsit. Není tam 
nic, co by nemohlo být zveřejněno. Je proti tomuto přijetí usnesení. Mělo by se zveřejnit vše. 
Aby se mohl kdykoli podívat na internetu na věci, které potřebuje.  

Tajemník připomenul, že každý zastupitel sliboval dodržovat zákony ČR, a že zápisy výborů 
zveřejňovat zákon neumožňuje. Nejde o to, zda obsahují něco tajného nebo ne. To usnesení je 
v rozporu se zákonem, bylo přijato nekonkrétně, neobsahuje žádné termíny nebo odpovědnost. 
Rada jen chce sladit usnesení s platným právem. 

Starostka uvedla, že jako člen Svazu měst a obcí byla na setkání členů svazu a jeden z bodů byl 
takzvaný „Vzdělaný zastupitel“; připraví zastupitelům materiály, jak má zastupitel rozhodovat, 
co může. Je to přístupné na portálu Svazu. Taky tam byly dotazy, zda se může zastupitel 
zúčastnit jednání komisí a podobně, můžou se tam vznášet dotazy. Bylo tam jasně řečeno, že 
zápisy z jednání nelze zveřejnit. Vznese dotaz na legislativním a právním odboru magistrátu, 
s čím se tady potýkáme. Zápisy z výborů každý zastupitel dostává v písemné podobě a nerada 
by překračovala hranici zákona.  

Marcel Šotlík našel na stránkách ministerstva vnitra dotaz ke zveřejňování. 

Ing. Bochňák se ptal, kde jsou zápisy sociální komise a komise výstavby. 

Ing. Urban uvedl, že Ing. Kotek je nemocný, komise výstavby se nesešla, ale virtuálně si posílali 
připomínky, jednalo se o tiskárnu U Lva, řešilo se to. Zápis z jednání nebyl. Byly tam připomínky 
ohledně zásobování, apod. 

Starostka doplnila, že připomínky byly předány stavebnímu a silničnímu úřadu. 

Pan Škovran se ptal, kde to vlastně je. 

Paní starostka odpověděla, že vedle restaurace U Zlatého lva, bydlela tam paní Selma Kříbková. 
Ještě nebylo ani zahájeno územní nebo stavební řízení. 

Ing. Bochňák konstatoval, že se nic nedozví, v plynárnách bude autoservis, pneuservis, jezdí tam 
těžká technika, náklaďáky, bagry; je tam úzký propustek. 

Paní starostka odpověděla, že t tom nic neví. Bývalou plynárnu koupil soukromý majitel. 

Ing. Čeganová dala návrh na změnu usnesení č. 72/6: 

1) (text původního návrhu), 

2) ukládá radě zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva, výborů, komise výstavby, 
letopisecké komise a zápisů z veřejných jednání vedených na ÚMOb Pustkovec, a to od 
počátku volebního období 2010/2014. 

Starostka se zeptala, o jakých jednáních. 

Ing. Čeganová odpověděla, že třeba o projednávání Makra, jak se svolá veřejné zasedání, tak 




