
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Volební období rr. 2010 - 2014 

 
ZÁPIS 

9. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Den konání: Pondělí, 25. červen 2012, 1700 hodin 

Místo konání: Restaurace „U Zlatého lva“, Opavská ul., Ostrava-Pustkovec 

Starostka městského obvodu Marie Tichá zahájila zasedání zastupitelstva městského obvodu 
v 1700 hodin. 

Před vlastním programem požádala majitele restaurace „U Zlatého lva“, pana Jaroslava 
Kříbka, aby ve stručnosti pověděl něco o historii a současnosti této restaurace. Pan Kříbek 
představil sebe i manželku, stručně popsal historii restaurace, popřál příjemné jednání. 

Paní starostka poděkovala za představení a ještě stručně podala k historii další informace. 
Potom se vrátila k pořadu zasedání. Konstatovala, že bylo řádně oznámeno a svoláno v 
souladu s ustanovením §93 odst. (1) zákona o obcích a s platným jednacím řádem. Žádala 
všechny přítomné, aby si vypnuli telefony. Připomenula, že jako obvykle se bude o každém 
usnesení hlasovat jednotlivě na konci rozpravy.  

Návrhy usnesení byly součástí materiálů, včetně dvou opravených, pro dnešní jednání; byly 
zpracovány a předloženy radou, resp. finančním výborem. Uvedla, že případné změny 
usnesení či protinávrhy je v souladu s jednacím řádem jako vždy nutno formulovat tak, aby 
byl jejich obsah vyjádřen jednoznačně a nepřipouštěl různost výkladu. Požádala o 
předkládání návrhů písemně na blanketech, které jsou k dispozici 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; jeho návrh obdrželi zastupitelé před začátkem jednání. 

Z účasti na zasedání se předem nikdo neomluvil. Podle prezenční listiny se při zahájení 
zasedání účastnilo 14 členů zastupitelstva, které je schopno se usnášet. RNDr. Jan Popelek se 
dostavil v 1710 hodin, ještě před hlasováním, dále tedy bylo přítomno všech 15 členů 
zastupitelstva městského obvodu. 

 

Ověřovateli zápisu 8. zasedání, konaného dne 28. 3. 2012 byli Ing. Arnošt Bochňák a Rudolf 
Škovran; oba zápis ověřili, starostka je požádala, aby sdělili, zda zápis odpovídá průběhu 
zasedání. 

Ing. Bochňák uvedl, že zápis je zpracován dobře, četl ho, odpovídá průběhu, popsal některé 
obsažené údaje, ale bohužel tam nenašel svou připomínku, že se nesešla sociální komise a 
nemá zápis, zda to není úmysl. Jinak doporučuje zápis schválit. 

Rudolf Škovran také doporučil zápis schválit. 

Návrh usnesení:  

105/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Ing. Arnošta 
Bochňáka a Rudolfa Škovrana o ověření zápisu 8. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu, konaného dne 28. 3. 2012. 

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

 

Jako ověřovatele zápisu 9. zasedání starostka navrhla určit Pavla Tichého a Ing. Radima 
Závackého. Oba navržení souhlasili, jiné návrhy nebo připomínky k předloženému návrhu 
nebyly. 
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Návrh usnesení:  

106/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 9. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Pavla Tichého a 
Ing. Radima Závackého. 

Hlasování č. 2: Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

 
K jednání byl stanoven tento program: 

Kontrola usnesení  

1) Zápis kontrolního výboru 

2) Zápis finančního výboru 

3) Informace o čerpání rozpočtu k 31. 5. 2012 

4) Žádosti o peněžité dary: 

• o. s. AC ČEPO 

• MŠ Makovského 

• Myslivecké sdružení Děhylov 

• o. s. Centrum… 

• o. s. Poradenské centrum… 

• o. s. SDH Pustkovec 

• o. s. ŠUPINY 

• TJ SOKOL Pustkovec 

• o. s. Zahrádkáři Pustkovec 

5) Návrh rozpočtového opatření č. 4/2012 

6) Projednání závěrečného účtu r. 2011 

Různé a organizační záležitosti 

Všechny tyto materiály byly rozneseny předem; dnes „na stůl“ obdrželi jen opravené 
materiály č. 4/7 a 4/8 a zprávu o činnosti orgánů městského obvodu. Ke každému návrhu 
bude přijímáno samostatné usnesení, jehož souhrnnou pracovní podobu všichni obdrželi.  
K navrženému programu nebyly dotazy ani připomínky. 

Hlasování č. 3: Pro 15, proti 0, zdržel se 0 - zasedání se bude řídit schváleným programem. 

 
Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu byla v souladu s usnesením č. 72/6 předložena 
v písemné podobě: 
Diskuze: 
Ing. Čeganová uvedla, že si nestačila přečíst všechny zápisy z rady, ale v zápisu č. 19 je v 
usnesení č. 275/19, týkající se uzavírky ul. Karla Aksamita, v závorce slůvko „ne“. Na čem se 
tedy rada usnesla? Není jasná formulace. Na 20. radě bylo zadání energetického auditu, 
komise výstavby nejprve navrhla udělat průzkum budovy a potom další opatření, komise 
výstavby ještě nic neobdržela. Dále se dočetla, že navrhli kamerový systém na takových 
zvláštních místech; udivuje ji to, měli jednat s občany. Další velké překvapení je rozšíření 
počtu pracovníků k 15. 6., kdy se má odstranit kumulace práce, aby si pan tajemník odpustil 
takové informace, které jsou v zápise, předtím bylo více práce, vše se vedlo ručně a 
ohlašovna nebyla u této pracovnice, tam přidal práci až tajemník. Dále uvedla, že ji mrzí, že 
se výbory nezabývaly tím, že nejsou zásady pro používání motorových vozidel. 
Ing. Bochňák se ptal, proč se rozšiřuje stav pracovníků. 
Tajemník odpověděl, že rada rozšiřuje počet pracovních míst o uklízečku na půl úvazku a na 
dobu určitou. Bude to hrazeno ze státních prostředků prostřednictvím úřadu práce. 
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Paní starostka vyjmenovala všechny zaměstnance úřadu. 
Ing. Bochňák se ptal, kolik vlastně bude stát systém zavlažování, v rozpočtovém opatření se 
zvyšují částky. 
Paní účetní uvedla, že to bude 313 tis. Kč, částka se nezvyšuje, je to investice a ne služba, 
proto se to musí financovat z jiného zdroje. 
Ing. Bochňák dále uvedl, že ho mrzí, že se peníze berou z údržby silnic. Měly by se peníze 
získat jinak. Pan Česelský a Veronika Tichá dávali požadavek na pokácení bříz, topolů, taky 
napsal dopis a nedostal odpověď. 
Starostka uvedla, že to bylo na soukromých pozemcích ve VKP, a břízy se nebudou kácet. 
Osobně to projednala s panem Česelským i s Veronikou Tichou; pan Bochňák žádal o 
retardéry a ty tam jsou umístěny.  
Ukončení diskuze. 
Návrh usnesení:  
107/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu o činnosti 
orgánů městského obvodu. 

Hlasování č. 4: Pro 13, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 

 
Kontrola usnesení: Všechna usnesení byla splněna, nesleduje se plnění žádného usnesení, jak 
také konstatoval kontrolní výbor. 
Diskuze: 
Ing. Čeganová uvedla, že v návrhu usnesení je jiná formulace, zda to bude „souhlasí“. Dále 
měla výtku k radě městského obvodu, že zápisy z finančního a kontrolního výboru nejsou 
zveřejněny na internetu, už se to řešilo, nebrání tomu nic, rada neplní usnesení 
zastupitelstva. 
Tajemník odpověděl, že si není zcela jistý, zda je to otázka ke kontrole usnesení, a že už se to 
probíralo 3x. 
Ing. Čeganová uvedla, že za ty 3 měsíce se mohli konečně dovědět, jak to má být, minule 
říkali, že vznesou dotazy na patřičná místa, ale nic se nezjišťovalo.  Minule tady pan Šotlík 
četl na stránkách ministerstva, že je to možné, tak by ty zápisy měly viset a bylo by splněno 
usnesení. 
Tajemník reagoval citací ze zákona o obcích, kde je v ustanovení § 16 odst. (2) písm. e) 
uvedeno, že občan obce, který dosáhl 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do 
závěrečného účtu za uplynulý rok, do usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva obce, (pak už 
jen) do usnesení rady, výborů zastupitelstva obce a komisí a pořizovat si z nich výpisy. 
Upozornil, že tam není uvedeno, že občan má právo nahlížet do zápisů výborů a rady – ty 
mají vždy neveřejné jednání. Přijaté usnesení č. 72/6 z r. 2011 je v rozporu s platnou právní 
úpravou. Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou vyvěšované, z výborů ne. Toto vadné 
usnesení neobsahuje ani žádné lhůty či termíny plnění, ani nestanovilo odpovědnost. 
Důležitější ale je rozpor s platnými předpisy. Dále uvedl, že má k dispozici stanovisko odboru 
dozoru a kontroly ministerstva vnitra, kde je přesně popsáno, co může a má právo občan 
požadovat po obci; nikde tam není uvedeno, že by se měly zveřejňovat zápisy výborů. 
Ing. Čeganová prohlásila, že se neztotožňuje s názorem, že to nejde, proč byly jednou 
zveřejněny zápisy ze sociální komise, které nechtěli a neusnesli se, že by je chtěli zveřejnit. A 
to, co by tam mělo být, to tam nebylo. Rada je výkonným orgánem zastupitelstva a plní jeho 
usnesení: Znamená to, že rada odmítá plnit usnesení zastupitelstva. 
Ukončení diskuze: 
Návrh usnesení:  
108/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec souhlasí s předloženou kontrolou 
plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu. 

Hlasování č. 5: Pro 10, proti 2, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato. 
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Zápis z jednání kontrolního výboru: Kontrolní výbor na své 8. schůzi, konané dne 20. 6. 2012, 
provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a usnesení rady za uplynulé období a 
neshledal v nich závady; kontroloval veřejné zakázky na zavlažování hřiště a na údržbu 
zeleně, důvody zrušení zakázky na energetický audit budovy úřadu a další záležitosti. 
Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu. 
Diskuze a připomínky nebyly. 
Návrh usnesení:  
109/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis č. 8 kontrolního 
výboru, konaného dne 20. 6. 2012. 
Hlasování č. 6: Pro 13, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 

 
Zápis č. 7 finančního výboru: Finanční výbor projednal informaci o hospodaření městského 
obvodu za období od 1. 1. do 31. 5. 2012, závěrečný účet r. 2011, návrh rozpočtového 
opatření č. 4/2012, žádosti právnických osob o příspěvky, dotace a dary a fakturaci spol. 
STAVEX Ostrava; podrobnosti z jednání jsou uvedeny v předloženém zápisu. 
Diskuze: 
Ing. Čeganová měla dotaz na předsedu výboru, zda již dostal zápis z roku 2011 z odboru 
interního auditu. Loni ho nedostali, tak jestli už byl finančnímu výboru předložen. Aby se jím 
mohl zabývat. 
Ing. Zádrapa odpověděl, že se tím nezabývali. 
Starostka uvedla, že se zápis nepředal, protože rada jej projedná a přijme nápravná opatření. 
Dokonce je již zpráva za rok 2012. Tímto zápisem se bude zabývat nejbližší rada, musí 
přijmout usnesení a zaslat panu primátorovi. Není tam napsáno, že by se tím měl zabývat 
finanční výbor. Zprávy jsou připraveny k nahlédnutí, není to materiál na výbor.  
Ing. Čeganová – překvapuje jí to, jakým způsobem se jedná; že měl by o tom vědět výbor. 
Seznámila se s tím, dočetla se, že tam byly formální nedostatky. U darovacích smluv není 
vyhrazena pravomoc zastupitelstva. I odbor kontroly na tento problém narazil. Jak byly 
odstraněny nedostatky, protože kontrolní a finanční výbor to nekontroluje. 
Občan Ing. Blažek měl připomínku ke zveřejňování zápisů z výborů; když nejsou zveřejněny, 
na zastupitelstvu, které je veřejné, se stejně projednávají. Magistrát má vše na internetu 
včetně důvodových zpráv, návrhů usnesení, stanoviska, vše. Čekal odpověď. 
Pan Škovran uvedl, že jsou zástupci občanů, navrhl zveřejnit vše, potom se to zbytečně 
probírá na zastupitelstvu. Není to nic tajného. 
Ing. Čeganová – to je přesně to, o čem se dva roky baví. 
Pan Škovran – černé na bílém, co se vše může zveřejňovat. 
Ing. Urban uvedl, že zastupitelstvo většinou rozhodlo, že se má zveřejňovat a nedělá se to. 
Řeší se to pořád dokola. 
Pan Škovran uvedl, že jsou různé názory, ať je to podle právníka. 
Pan Šotlík – není to povinností, ale nic tomu nebrání – četl z internetových stránek 
ministerstva vnitra z roku 2008. 
Občan Ing. Blažek uvedl, že už přesně toto pan Šotlík četl na minulém zastupitelstvu. Jako by 
to neexistovalo. 
Starostka uvedla, že se opírá o zákon. 
Ukončení diskuze. 
 Návrh usnesení: 

110/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis č. 7 finančního 
výboru, konaného dne 20. 6. 2012. 

Hlasování č. 7: Pro 13, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 
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Informace o hospodaření městského obvodu: Hospodaření bylo v souladu se schváleným 
rozpočtem, ve znění přijatých úprav. Hospodaření projednala rada městského obvodu dne 
11. 6. 2012 a finanční výbor dne 20. 6. 2012. 

Zůstatky na bankovních účtech byly: 

Na ZBÚ: 580.506,22 CZK 
Na výdajovém:  170.121,10 CZK 
Na příjmovém: 1,800.066,13 CZK 

Diskuze: 

Ing. Čeganová uvedla, že ji mrzí, že není víc napsané v důvodové zprávě. Třeba podrobně 
popsané rozpočtové opatření, co kam se dává a proč.  Třebovice to mají i na internetu. Na 
zeleň byla smlouva, vypadá to, že není kryta rozpočtem. Mělo by být rozpočtové krytí. Dále 
se dočetla, že bylo nějaké pojistné krytí, co to je. 

Starostka odpověděla, že byla ukradená vánoční ozdoba ze sloupu. Co se týká veřejné 
zeleně, ve smlouvě je napsáno do maximální výše, nemusí být částka vyčerpaná celá. Faktury 
jsou kryté. 

Ing. Čeganová požadovala komentovat rozpočtová opatření. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: 

111/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí průběžnou informaci 
o hospodaření městského obvodu za období od 1. 1. do 31. 5. 2012. 

Hlasování č. 8: Pro 11, proti 0, zdržel se 4 – usnesení bylo přijato. 

 
Jednání pokračovalo blokem žádostí právnických osob o dary (rozhodování o darech 
právnickým osobám si vyhradilo zastupitelstvo; rozhoduje se o nich souhrnně na červnových 
zasedáních). 

 

Žádost občanského sdružení AC ČEPO o dar na úhradu pronájmů sportovní haly na r. 2012: 
Členové občanského sdružení se významnou měrou podílejí na kulturně – společenských 
akcích, pořádaných městským obvodem; v letošním roce např. na Dni dětí, pořádaném dne 
27. 5. 2012, kdy s velkým ohlasem a pozitivní odezvou zajistili veškeré soutěže pro děti a 
osobní dohled nad jejich provedením, za což jim paní starostka ještě jednou poděkovala. 

Žadatel je z rozpočtu městského obvodu obdarováván pravidelně. Rada doporučila darovat 
17 tis. Kč, finanční výbor dar nedoporučil. 

Diskuze: 

Ing. Holuša – uvedl, že je předsedou, zda může hlasovat. 

Hlasování č. 9: Pro 12, proti 1, zdržel se 2 – Ing. Holuša se může zúčastnit hlasování. 

Další připomínky a dotazy nebyly. 

112/9: Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 17 
tis. CZK sdružení AC ČEPO Pustkovec, IČ 27031071, sídlem Plk. Rajmunda Prchaly 306/35, 
Ostrava-Pustkovec, na činnost sdružení v r. 2012. 

Hlasování č. 10: Pro 13, proti 1, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 
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Jako další se projednávala žádost mateřské školy Makovského o dar na vybavení svých 
předškolních zařízení. Žadatel obdržel v r. 2011 z rozpočtu městského obvodu 5 tis. Kč. Rada 
doporučila darovat 6 tis. Kč, finanční výbor doporučil také 6 tis. Kč. Paní starostka dále 
uvedla, že do této školky na Novém Pustkovci dochází většina dětí z Pustkovce, protože 
obvod školku nemá. 

Diskuze a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 6 
tis. CZK Mateřské škole, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace, IČ: 
70984697, sídlem Vincence Makovského 4429/8, Ostrava-Poruba. 

Hlasování č. 11: Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

 

Jako další se předkládala žádost mysliveckého sdružení Děhylov o dar ve výši 7 tis. Kč na 
pořízení pachových ohradníků. MS v honitbě zahrnuje i bývalý Pustkovecký katastr, mezi 
jeho členy patří i občané Pustkovce; propaguje a popularizuje mysliveckou činnost; 
pravidelně doplňuje stav drobné pernaté i srstnaté zvěře ve svém revíru. Z rozpočtu 
městského obvodu byl žadatel již obdarován v r. 2008 částkou ve výši 4 tis. Kč a v r. 2010 
částkou ve výši 2,5 tis. Kč. 

Rada doporučila darovat 5 tis. Kč, finanční výbor dar nedoporučil. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová – zda je tento bod předkládán radou nebo je to vlastní iniciativa, čí to byl 
výsledek, rada se usnesla na  6 tis. korunách (?),  je předkládáno 5 tis. Kč. 

Starostka odpověděla, že rada doporučila darovat 5 tis. Kč, je to v návrhu usnesení z května, 
poprosila o opravu. Připomenula, že směrodatný je souhrnný návrh usnesení. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 5 
tis. CZK sdružení MS Děhylov, o. s., IČ: 45236968, sídlem Děhylov 207 (doručovací adresa 
Pěkná 210/12, 725 27 Ostrava-Plesná), jako příspěvek na instalaci pachových ohradníků 
honitby. 

Hlasování č. 12: Pro 11, proti 0, zdržel se 4 – usnesení bylo přijato. 

 

Další byla žádost Občanského sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje o dotaci na projekt „Poradna pro osoby se zdravotním postižením“. Z rozpočtu 
městského obvodu byl žadatel obdarován v r. 2010 částkou ve výši 3 tis. Kč. Nyní rada 
žadatele již obdarovat nedoporučila, jelikož radním se zdá vhodnější preferovat žadatele 
s užšími vazbami na městský obvod a občany. Finanční výbor rovněž dar nedoporučil. 

Návrhy a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení zní: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo neposkytnout peněžitý dar 
občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, sídlem 
Bieblova 3, Ostrava-Moravská Ostrava. 

Hlasování č. 13: Pro 13, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 
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Jako další se předkládala žádost občanského sdružení Poradenské a informační centrum pro 
sluchově postižené o poskytnutí sponzorského daru.  

Z rozpočtu městského obvodu dosud žadatel nebyl obdarován. Rada žadatele obdarovat 
nedoporučila. Finanční výbor rovněž dar nedoporučil. 

Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení zní: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo neposkytnout peněžitý dar 
občanskému sdružení Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené, sídlem 
Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava. 

Hlasování č. 14: Pro 12, proti 0, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato. 

 

Další se předkládala žádost Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec o finanční příspěvek na 
činnost mladých hasičů a sboru dobrovolných hasičů na rok 2012. Žadatel je z rozpočtu 
městského obvodu obdarováván pravidelně. Ve schváleném rozpočtu je pro tohoto žadatele 
vyčleněna částka ve výši 20 tis. CZK. 

Rada doporučila darovat 30 tis. Kč. Finanční výbor doporučil darovat 20 tis. Kč. 

Diskuze: 

Pan Tichý – zda může jako starosta sdružení hlasovat. 

Hlasování č. 15: Pro 13, proti 0, zdržel se 2 – Pavel Tichý se může zúčastnit hlasování. 

Tajemník měl technickou připomínku o možnosti hlasovat v dané věci: V § 83 odst. (2) 
zákona o obcích byla novelizací vypuštěna poslední věta, takže o vyloučení z projednávání už 
zastupitelstvo (nebo rada) nerozhoduje. Zůstává pouze povinnost člena zastupitelstva možný 
střet zájmů oznámit. 

Ing. Bochňák se ptal, že když předseda chce 20 tisíc, proč dostává 30 tisíc. Zda někdo napsal 
zastupitelstvu, poděkoval a řekl, na co peníze použil. 

Paní starostka odpověděla, že je to za dobrou spolupráci.  Dále uvedla, že se všemi se 
sepisuje darovací smlouva, kdy už každý děkuje za dar a do 30. 11. se musí doložit 
vyúčtování, nač peníze použili. 

Pavel Tichý jako starosta SDH uvedl, že na valné hromadě děkovali starostce i městskému 
obvodu za velmi dobrou spolupráci. Sbor má určitě největší podíl na životě v obci, organizují 
nejvíce akcí i pro všechny občany, ročně je na 58 schůzek mladých hasičů, jsou výsledky ve 
hře Plamen, kde se umístili na 2. místě. Pořádají pravidelně své akce s viditelnými výsledky. 
Pan Šotlík uvedl, že sbor dobrovolných hasičů pořádá 14. července na hřišti extraligu, kde 
bude 43 družstev. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 30 
tis. CZK Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, IČ 64989941, sídlem Pustkovecká 26/39, 
Ostrava-Pustkovec, na činnost v roce 2012. 

Hlasování č. 16: Pro 14, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

 

Jako další byla žádost divadelní společnosti ŠUPINY o poskytnutí finančního příspěvku. Tato 
divadelní společnost uvádí městský obvod na svých plakátech a v programech jako jednoho 
ze sponzorů. 
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Z rozpočtu městského obvodu byl žadatel obdarován v r. 2010 částkou ve výši 5 tis. Kč, v r. 
2011 obdarován nebyl. Rada žadatele tentokrát obdarovat nedoporučila. Finanční výbor 
rovněž dar nedoporučil. 

Diskuze: 

Pan Škovran doporučil dávat příspěvek jen těm, které známe; mohli přijít a seznámit 
zastupitelstvo. 

Starostka doplnila, že jednatel Jiří Sekáč je obyvatel Pustkovce, bydlí Na Makytůvkách. 
Provozují ochotnické divadlo s názvem ŠUPINY v Třebovicích. Nejednou byl na úřadě a zval 
na představení. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo neposkytnout peněžitý dar 
Občanskému sdružení ŠUPINY, sídlem Svatoplukova 1227/24, Ostrava-Vítkovice. 

Hlasování č. 17: Pro 14, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

 

Jako další se předkládala žádost Tělovýchovné jednoty SOKOL Pustkovec o poskytnutí dotace 
na činnost na r. 2012, především pro děti a mládež.  

Z rozpočtu městského obvodu je žadatel obdarováván pravidelně; ve schváleném rozpočtu je 
pro tohoto žadatele vyčleněna částka ve výši 20 tis. CZK.  

Rada doporučila darovat 30 tis. Kč. Finanční výbor doporučil darovat 20 tis. Kč. 

Diskuze: 

Marcel Šotlík žádá uvádět v jednoduchých tabulkách přehledy, kdo kolik dostal. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení zní: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 30 
tis. CZK TJ SOKOL Pustkovec, sídlem Pustkovecká 356/103, Ostrava-Pustkovec, jako 
příspěvek na činnost v r. 2012. 

Hlasování č. 18: Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

 

Jako poslední z tohoto bloku se předkládala žádost občanského sdružení Zahrádkáři 
Pustkovec o poskytnutí příspěvku na svou činnost na r. 2012. Sdružení v úzké spolupráci 
s městským obvodem pro své členy a pro další občany organizuje osvětové přednášky, 
poznávací zájezdy, a další kulturní a společenské akce. Z rozpočtu městského obvodu je 
žadatel obdarováván pravidelně.  

Rada doporučuje darovat 20 tis. Kč. Finanční výbor doporučil darovat 20 tis. Kč. 

Diskuze a návrhy nebyly. 

Paní starostka doplnila, že jelikož to byla poslední žádost, tak je potřebné hlasovat o 
zmocnění k provedení potřebného rozpočtového opatření a o zmocnění k uzavření 
darovacích smluv. 

Návrh těchto usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 20 
tis. CZK občanskému sdružení Zahrádkáři Pustkovec, sídlem Pustkovecká 79/146, Ostrava-
Pustkovec, jako příspěvek na činnost v r. 2012. 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec ukládá radě městského obvodu přijmout 
odpovídající rozpočtové opatření. 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec zmocňuje starostku městského obvodu 
k uzavření smluv dle tohoto usnesení. 

Zm.: Marie Tichá 
Hlasování č. 19: Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

 
Návrh rozpočtového opatření č. 4. 

Toto rozpočtové opatření zajistí pokrytí výdajů rozpočtu na úhradu nákladů, souvisejících se 
zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve II. čtvrtletí. 

Návrh byl projednán a doporučen radou 25. dubna a finančním výborem 20. června. 

Rozprava nebyla. 

Návrh usnesení:  

113/9: Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012, kterým 
se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 4277/56 ze dne 17. 4. 2012 v rozpočtu 
městského obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, 
vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve II. čtvrtletí r. 2012:  

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

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

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

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

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

Hlasování č. 20: Pro 12, proti 0, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato. 

 
Projednání závěrečného účtu za r. 2011: 

Jako součást závěrečného účtu byly předloženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a 
údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních 
vztahů k vyšším rozpočtům a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby již byly 
předloženy na 8. zasedání zastupitelstva, konaném dne 28. 3. 2012, jako informace o 
hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu v r. 2011, ve formě účetní 
sestavy, zpracované ke dni 31. 12. 2011 a doprovázené komentovaným přehledem příjmů a 
výdajů. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 byla zpracována externím auditorem 
jednak v dílčím protokolu ze dne 30. 9. 2011 a následně jako zpráva ze dne 23. 4. 2012. 
Zpráva konstatovala, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky, ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. 

Návrh závěrečného účtu byl v souladu s ustanovením § 17 odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění), zveřejněn na úřední desce a 
elektronické úřední desce od 22. 5. do 8. 6. 2012. Žádné písemné připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě, tj. do 11. 6. 2012, občany předloženy.  

V radě městského obvodu byl projednán a doporučen ke schválení dne 6. 6. 2012, finančním 
výborem byl projednán a doporučen ke schválení dne 20. 6. 2012. 
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Rozprava: 

Ing. Čeganová uvedla, že se seznámila s inventarizaci, kontrolovala výdajové doklady. Chtěla 
odpovědět na dotazy, je tam pojistné plnění 22 tis. Kč, co to je? 

Starostka uvedla, že havarovaná Felicie, do nás někdo narazil. 

Ing. Čeganová se dále ptala, proč se to neprojednávalo na radě, nebyla o tom žádná zmínka. 
Žádný komentář. Kdo to auto řídil? To přece nejde jenom tak. 

Paní účetní uvedla, že auto řídila ona, a byla to řetězová reakce. Pojišťovna to zaplatila a za 
to se auto opravilo. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že tam jsou výdaje za pohoštění, není napsáno, kdo se zúčastnil 
ve dnech 14.12. a 27. 12., asi rada, za 1800,- v Kartáči. Vždy se psalo, co byla za akce, a kdo 
se jí zúčastnil. Dále uvedla, že nemůže hlasovat pro závěrečný účet, protože auditorská firma, 
která dělala předaudit, se nechala pohostit. A v březnu, kdy byl konečný audit, se taky 
nechala pohostit, byl proplacen doklad. Auditoři mají tuto věc přísně zakázanou. Je to 
nedůvěra, jakým způsobem to ověření  hospodaření bylo provedeno, zda to bylo správně, a 
když se nedoví, že byla nějaká škodní událost apod. Dále uvedla, že se dívala na inventarizaci 
knihy Pustkovec, ves anděla strážce,  v roce 2009 se za tuto knihu zaplatilo  446 tis., a podle 
inventarizace se v roce 2009 prodalo 80 knih, v roce 2010 - 7 kusů a v roce 2011 taky 7 kusů. 
Rozdalo se letos asi 6 knih. To znamená, že někde ještě leží 700 ks knih. Je to věc, která už 
tehdy vzbuzovala otazníky. Zdůraznila, že z těchto důvodů, které uvedla, bude hlasovat proti 
závěrečnému účtu. Požadovala toto uvést v zápise. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení zní: 

114/9: Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1) Projednalo závěrečný účet městského obvodu za r. 2011, obsahující v souladu 
s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (v platném znění), údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle 
rozpočtové skladby a údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, 
vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, 

2) souhlasí dle ustanovení § 17 odst. (7) písm. a) citovaného zákona s celoročním 
hospodařením Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Pustkovec roku 2011 
bez výhrad. 

Hlasování č. 20: Pro 10, proti 1, zdržel se 4 – usnesení bylo přijato. 

 

Tím byl schválený program vyčerpán, o jednotlivých usneseních bylo hlasováno průběžně a 
byla schválena.  

Organizační a různé: 

Paní starostka uvedla, že je pouť a je i výročí Cyrila a Metoděje, bude slavnostní mše svatá v 9 
hodin. 

Na minulém zasedání měl pan Škovran podněty k plnění, co se týká ulic Krásnopolské a 
Opavské. Cesta byla částečně opravena, dělaly to Ostravské komunikace, je to jejich cesta. Je 
už vydán příkaz dopravního značení na zklidnění ulice Krásnopolské, který má být proveden 
do 30.6. Deratizace byla taky objednána a je položena návnada firmou Gratis. Dále uvedla, že 
má originál výsledku finanční kontroly městského obvodu z magistrátu. Nechtěla ovlivňovat 
zastupitele při rozpravě Ing. Čeganové. Některé věci jsou její subjektivní pocity. Neví, jak 
přišla na to, že zrovna toho dne byla s někým na obědě, nicméně na pohoštění je vyhrazena 
částka, a když je jednání je slušnost pohostit. 
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Ing. Čeganová se dále ptala na zpravodaj, zda bude jen letáková podoba, býval to čtvrtletník. 

Starostka odpověděla, že se šetří peníze, hlásí se rozhlasem, který využívají i občanská 
sdružení. Dále poprosila všechny, aby hlásili případné problémy s rozhlasem na podatelně, 
pokud toho bude více, nechá se opravit. 

Ing. Zádrapa – chtěl se vrátit tomu pohoštění, určitě je to slušnost, jsou na to vyčleněny 
peníze, ale Ing. Čeganové určitě nešlo o to, že jsme utratili peníze, jde o to, že tento typ 
služby, jako je audit není vhodný. 

Starostka uvedla, že během kontroly se nediskutuje, u auditu se diskutuje vždy až nakonec. 

Ing. Bochňák dále uvedl, že nedostal žádný zápis od komise sociální. Komise výstavby se asi 
taky nesešla. 

Paní Závacká odpověděla, že zápis odevzdala. 

Ing. Bochňák uvedl, že ho nedostal. 

Paní starostka uvedla, že pan architekt Kotek je po operaci, projednávají věci s Ing. Urbanem. 

Ing. Urban sdělil, že komise se nesešla, způsob, jakým se projednávají podklady, které 
přicházejí od pana tajemníka, funguje dobře. Členové komise dostanou podklady a 
stanoviska posílají panu Kotkovi a ten dá závěrečnou zprávu. Zrovna teď přišlo na projednání 
z krajského úřadu stanovisko k rozšíření VTP a vlivu na životní prostředí. 

Ing. Bochňák se dále ptal na fakturu za sekání trávy, tráva byla malá nebo žádná a bylo to 
rychlé setkání, mělo by to být zohledněno ve faktuře. Dále uvedl, že se daly retardéry, pan 
tajemník tam jel rychle a přes polštáře. Zápis z rady mu donesla paní pošťačka nebo dopis. 

Pan Šotlík měl připomínku, aby se uklízelo kolem kontejneru na separovaný odpad. Lidé 
nedávají sklo dovnitř, ale zůstává vedle. Je tam dokola hodně skla i jiných věcí. Nestačí je 
vyvážet jednou týdně. 

Pan Škovran taky měl připomínku, zda by nešlo jednat s Krásným Polem. Sběrný dvůr je tam 
neustále uzavřen a lidé odpady házejí do kontejnerů na Krásnopolské, je stále přeplněný. 

Paní starostka odpověděla, že tam chodí uklízet veřejná služba, projedná to s OZO, protože to 
je jejich sběrný dvůr. 

Pan Tichý ještě jednou pozval všechny na extraligu ČR v požárním sportu, která se koná na 
místním hřišti 14. července od 1045 hodin. Je přihlášeno 43 družstev z celé republiky. Je to 
špička v požárním sportu. Dobré výkony, občerstvení zajištěno. Osobně zval paní starostku. 
Dále uvedl, že děkuje za průběh zastupitelstva, byl překvapen, že skončilo tak brzo a nebyly 
osobní spory plné záště. Aby se probíralo to, co se má a proč tam jsou. 

Starostka poděkovala. 

Občan Blažek uvedl, že aby to mohlo probíhat, musí být pořádek. S tím souvisí i to s auditory. 
Auditorská komora přijala kodex, nesmí se nechat hostit. To, že to bylo až po ukončení, ale 
v průběhu celoročního auditu, ti sami přišli i letos dokončit audit. Potom je to pro nás špatné. 

Starostka uvedla, že se to letos neopakovalo. Ještě je interní audit z magistrátu města, který 
vlastně dělá druhou kontrolu. 

Ing. Urban se ptal, zda vůbec někdo kontroluje procesně, že zastupitelstvo něco rozhodne a 
zda toto někdo kontroluje. 

Starostka uvedla, že už pan tajemník řekl, že tam není nic bližšího uvedeno: Přečetla celé 
usnesení, které tenkrát přijali.  Není tam termín, komu to ukládá, rada se ohrazuje. 

Ing. Urban: Zastupitelstvo uložilo 4 body, a rada bere za své jen 2 bod a další ne, účelová 
manipulace. Komu jinému by to asi zastupitelstvo uložilo, když ne radě, která zajišťuje výkon. 






