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Z Á P I S   

10. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

 

Den konání: Pondělí 24. září 2012, zahájeno v 1705 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost úřadu městského obvodu. 

 

Starostka městského obvodu Marie Tichá přivítala všechny přítomné na 10. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu Pustkovec.  

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 z účasti na zasedání 
se předem omluvili členové zastupitelstva Ing. Arnošt Bochňák, Pavel Otisk, Pavel Tichý a 
Ing. Radim Závacký. Podle prezenční listiny se při zahájení zasedání účastní 11 členů 
zastupitelstva, které je tedy schopno se usnášet.  

Doplnila, že jako obvykle se bude o každém usnesení hlasovat jednotlivě na konci rozpravy, 
že návrhy usnesení jsou součástí materiálů, předkládaných k projednání; byly zpracovány a 
předloženy radou. Upozornila, 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; proto požádala, aby zastupitelé své návrhy 
předkládali písemně na blanketech, které jsou k dispozici u presenční listiny a 
připomenula, že 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 (návrh byl předložen při začátku zasedání). 

 
Ověřovateli zápisu 9. zasedání byli Pavel Tichý a Ing. Radim Závacký; starostka uvedla, že 
přítomni sice nejsou, ale oba zápis ověřili a že Ing. Závacký ji pověřil, aby sdělila, že zápis 
odpovídá zasedání a doporučuje ho schválit. Pan Tichý se omluvil, ale zápis podepsal, je 
tedy tento fakt možno považovat za zprávu o ověření. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení č. 115/10: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Pavla Tichého a 
Ing. Radima Závackého o ověření zápisu 9. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu, konaného dne 25. 6. 2012. 

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

 
Jako ověřovatele zápisu 10. zasedání starostka navrhla určit členy zastupitelstva MUDr. 
Zdeňka Silbera a Ing. Petra Zádrapu: Navržení souhlasili. Žádné jiné návrhy nebo 
připomínky k předloženému návrhu nebyly. 

Návrh usnesení č. 116/10:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 10. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu MUDr. 
Zdenka Silbera a Ing. Petra Zádrapu. 

Hlasování č. 2: Pro 9, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato. 
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K jednání byl stanoven program, který všichni obdrželi v pozvánce: 

Kontrola usnesení  

1) Zápis kontrolního výboru 

2) Zápis finančního výboru 

3) Informace o čerpání rozpočtu r. 2012  

4) Návrh rozpočtového opatření č. 8/2012 

5) Návrh rozpočtového opatření č. 9/2012 

6) Žádost SPMP Ostrava o finanční příspěvek 

Všechny tyto materiály byly rozneseny předem. Každý bude projednán samostatně; návrhy 
usnesení jsou obsaženy v podkladech.  

K navrženému programu nebyly dotazy nebo připomínky. 

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

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

Diskuze:  

Ing. Čeganová: 11. až 15. 6. odbor kontroly prováděl interní audit, proč to starostka 
neuvedla minule? Uvedla, že se 6x sešla s městskou policií, zda je na tom městský obvod tak 
špatně, zda jsou nějaké problémy, ještě nevyšel zpravodaj, co se děje, proč nejsou 
informováni? 

Starostka odpověděla, že o interním auditu hovořila minule ve zprávě, když Ing. Čeganová 
měla dotaz na audit roku 2011, tak se zmínila, že už je i za rok 2012. Zpráva z vnitřního 
auditu je určena pro radu; rada ji na nebližší schůzi projednala a svou reakci odeslala 
v termínu na odbor IaK MMO.  

Dále uvedla, že s městskou policií má pravidelné schůzky 1x za měsíc, s okrskáři se schází 
častěji. Je zvýšený počet přestupků, rušení nočního klidu, taky je zvýšený dohled při 
pořádání akcí jako je Pustkovecký krmáš, Extraliga a podobně. 

Ing. Čeganová uvedla, že nesdílí názor na kontrolu MMO, že je to na radu. Rada má dát 
návrhy na případné řešení nedostatků a finanční a kontrolní výbor kontrolovat plnění. 

Starostka odpověděla, že ve zprávě je výslovně uvedeno, jak je s ní nutné zacházet – kdo ji 
projednává a řeší event. nedostatky a v jakém termínu; nicméně nejde o tajné materiály a 
předsedovi finančního výboru mohou být poskytnuty. 

Ing. Čeganová dále uvedla, že výbory vůbec netuší, že něco takového je. Dále se ptala, proč 
nejsou zápisy z komisí, hlavně z komise výstavby.  

Dále měla dotaz na radu, proč nejsou přijaty zásady pro používání motorových vozidel.  

Starostka odpověděla, že co se týká zápisů komisí, byl odeslán dotaz na magistrát, zápisy 
budou dostávat jen členové zastupitelstva.  

Ing. Čeganová dále uvedla, že tajemník má zkušenosti z minulých let, tak vytvořit zásady na 
používání vozidel, nemůže být problém. 

Pan Škovran podotkl, ať magistrát dá nějaké směrnice a podle nich pracovat. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 117/10:  

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

Hlasování č. 4: Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 
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Kontrola usnesení: Všechna usnesení byla splněna, nesleduje se plnění žádného usnesení. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová – nesouhlasila s tím, že se nesleduje plnění žádného usnesení. Stále se neplní 
usnesení o zápisech komisí a výborů, je to špatné. Usnesení zastupitelstvo přijalo a není 
plněno. Pan tajemník to neplní a rada to přehlíží. Již minule tady pan Šotlík četl na 
stránkách ministerstva, že tomu nic nebrání. Situace je stále stejná.  

Tajemník odpověděl, že metodické stanovisko je z r. 2008 a údajně je již překonané. Opět to 
bylo probráno na kontrolním výboru, možná k tomu řekne víc pan Šotlík. Pavel Tichý na 
kontrolním výboru uvedl, že objevil nové stanovisko, které vlastně tohle vyvrací. Dále 
uvedl, že v tom tisku z roku 2008 jsou dvě stanoviska: V jednom se mluví o pravomoci 
členů komisí – v něm je zcela jasně řečeno, že zápisy výborů jsou určeny jen pro potřebu 
zastupitelstva a členům zastupitelstva. Ve druhém se hovoří o zveřejňování zápisů, kde je 
rovněž zcela jasně uvedeno, že zápisy jsou pouze pro zastupitelstvo; bohužel je na konec 
textu přidáno „šalamounské“ konstatování, že nic nebrání tomu, aby byly zveřejňovány. 
Rada se s tím nedokázala ztotožnit, protože orgány veřejné moci mohou dělat jen to, co jim 
zákon ukládá nebo dovoluje. 

Ing. Čeganová: Je to usnesení zastupitelstva, které není dlouhodobě plněno. Na co se čeká?  
Ať zpracuje materiál. Není splněný úkol. Čeká se snad na odvolání rady? Nemůže hlasovat. 
Má velké výhrady. 

Občan Ing. Blažek: Jedná se o usnesení, které je platné, obec je tím povinna se řídit, co když 
někdo požádá o plnění exekutora, aby vykonal toto usnesení; jaká bude finanční částka. 

Starostka se ptala, o jaké exekuci hovoří, o co se mu jedná? Co má s neplněním usnesení 
zastupitelstva společného soud? 

Občan Ing. Blažek uvedl, že pokud to někdo dá k soudu, aby se plnilo, bude soud, potom to 
může dostat exekutor. 

Starostka řekla, že se to už řešilo 4x. Bylo vydáno usnesení, ale nebylo řečeno, komu se úkol 
ukládá. Kým, jak, jakým způsobem má být plněno – to nebylo řečeno. 

Občan Ing. Blažek: To není třeba, řeší to zákon. 

MUDr. Silber: To je nesmyslná debata – projednává se zápis kontrolního výboru. 

Ing. Zádrapa uvedl, že tomu nerozumí. Zastupitelstvo něco odhlasovalo, rada se brání, až 
přijdeme za tři měsíce, bude se to znovu projednávat? 

Starostka odpověděla, že je zaslán dotaz na magistrát. Určitě by měla být odpověď. 

Ing. Zádrapa: Až přijde nějaký verdikt, potom od toho upustíme. 

Ing. Urban: Nemůže se zbavit špatného dojmu, že se řeší nějaký dopis, pořád dokola. 
Zastupitelstvo je orgán a rada je výkonný orgán. Nic tomu nebrání. Co si o tom myslí ona, je 
to jedno. Usnesení se má splnit. Je to výsměch. 

Starostka: Byl dotaz na stránkách Svazu měst a obcí „Vzdělaný zastupitel“, že členka 
zastupitelstva se domáhá účasti na finančním výboru. Dokonce tam bylo napsáno, že člen 
zastupitelstva tam nemá co dělat, že jednání finančního výboru je neveřejné. Má za to, že 
když je jednání výboru neveřejné, tak maximálně k výstupu mají přístup členové 
zastupitelstva a jedině usnesení by mohlo jít na veřejnost. Stále se čeká na vyjádření 
Mgr. Kolkové, zda toto městský obvod může udělat. Překročili by pravomoci městského 
obvodu. 

Tajemník: Jelikož se to pořád probírá, byl požádán dohlídkový orgán o stanovisko. 

Ing. Urban: Diskutuje se o tom pořád dokola. Zastupitelstvo je výkonný orgán a rada je 
zodpovědná za to, že se to uvede do praktického života. Jakékoliv další řeči jsou zbytečné. 
Přece se nebudou pořád dokola bavit, zda se bude nebo nebude zveřejňovat. A co si o tom 
myslí starostka, je úplně šumafuk. Dostala úkol od zastupitelstva a má se plnit. Toto je 
výsměch. 
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Starostka: To není žádný výsměch; není zodpovědná za vše, co si zastupitelstvo odhlasuje.  

Ing. Urban odpověděl, že je zodpovědná za to, že rada, jako výkonný orgán, má plnit úkoly. 

Starostka odpověděla, že ani samospráva nemůže překročit své pravomoci. 

Tajemník: Každá strana tvrdí, že má pravdu. Proto byl požádán dohlídkou orgán o 
stanovisko, které do dneška nedošlo. Lze pouze znovu opakovat, že podle zákona jsou 
zveřejnitelná usnesení výborů, ale zastupitelstvo stále trvá na tom, že se mají zveřejňovat 
zápisy, o kterých zákon nehovoří. V těch zápisech prakticky nebývá o nic více jiného, než 
v tom usnesení samotném. 

Ing. Urban: Když není rozpor, jenom budou roky diskutovat, jestli ten právní názor 
z ministerstva je dostatečně kvalifikovaný. 

Starostka: Usnesení, zápis, samospráva, její domněnka – už byla jednou řeč o minulém 
volebním období. To se jednalo o období, kdy byla starostkou Ing. Čeganová, zeptala se 
proto jí osobně, zda toto bylo vyřízeno a bylo jasno, že zápisy finančního a kontrolního 
výboru byly zveřejňovány na internetu a na webových stránkách. Zda to bylo pravidelností. 
Ptala se Ing. Čeganové, jestli požaduje to, co nebylo za její éry, protože v předminulém 
období nebyly praktikovány, proč to požaduje teď. 

Ing. Čeganová uvedla, že kdysi před 8 lety to nebylo, nebyl internet a přístup na úřední 
desku. Ale materiály a zápisy se projednávaly na zastupitelstvu. Snad si to starostka stačila 
prostudovat za ty roky, co je v kanceláři. V té době nebyl dálkový přístup. Dále uvedla, že 
starostka není oprávněna přejímat toto. Dokonce se jednou objevily zápisy na webových 
stránkách, dokonce ze sociální komise, což nepožadovali, někdo to tam dát musel. Rada ho 
taky neupozornila na to, že to nebylo v souladu se zákonem a žádné potrestání.  

Starostka odpověděla, že otázku kladla ona a uzavřela ji otázku tím, že Ing. Čeganová jí 
neopověděla na dotaz a požadovala zaprotokolování do zápisu, že se ptala Ing. Čeganové, 
zda v předcházejícím funkčním období byly zápisy finančního a kontrolního výboru 
zveřejňovány na webových stránkách, když internet již pracoval a správcem internetu byl 
tehdy pan Jiří Otisk. 

Rudolf Škovran je pro, ať paní Kolková odpoví, musí se vše rozhodnou, každý má jiný 
názor. Ať už napíše dopis. Na magistrátě se prodávají pozemky, zveřejňuje se na úřední 
desce, aby magistrát dal podklady k prodeji pozemků, co se tam bude stavět, jaký je záměr. 

Občan Ing. Blažek: Nerozhoduje se o tom, zda bylo přijato usnesení. To usnesení bylo 
přijato. Ani rada ani starostka nemá právo pozastavit plnění usnesení, které zastupitelstvo 
přijalo. 

Starostka uvedla, že má právo pozastavit usnesení, pokud je v rozporu se zákonem. 

Občan Ing. Blažek: Je to lež, nemá právo. 

Starostka: Dobře, je to lež. 

Ukončení diskuze. 

Občan Ing. Blažek po ukončení rozpravy požadoval, aby bylo doslovně uvedeno to, jak 
starostka odpověděla, že říkala to, že je to lež. 

Návrh usnesení:  

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

Hlasování č. 5: Pro 6, proti 3, zdrželi se 2 – usnesení nebylo přijato. 

 

Zápis z jednání kontrolního výboru: Kontrolní výbor na 9. schůzi, konané dne 17. 9. 2012, 
provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a usnesení rady za uplynulé období a 
kontroloval náležitostí darovacích smluv r. 2012 na peněžité dary právnickým osobám; 
neshledal v nich závady. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu. 
Dotazy a připomínky nebyly. 
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Návrh usnesení č. 118/10:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis kontrolního 
výboru č. 9, konaného dne 17. 9. 2012. 

Hlasování č. 6: Pro 9, proti 0, zdrželi se 2 – usnesení bylo přijato. 

 
Zápis č. 8 finančního výboru: Finanční výbor projednal informaci o čerpání rozpočtu 
za období červen – srpen 2012, návrh rozpočtového opatření č. 8/2012, žádost SPMP 
Ostrava o příspěvek a fakturace u vybraných významných dodavatelů za období březen – 
květen 2012; podrobnosti z jednání jsou uvedeny v předloženém zápisu. 

Předseda výboru k tomu nic neměl. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová: Proč rada nepředložila finančnímu výboru zápisy kontrol 2011 a 2012, 
včetně opatření, aby to mohl finanční výbor kontrolovat? 

Starostka uvedla, že v závěru vnitřního auditu je jasně řečeno, že se tím zabývá rada, 
nicméně to bude předloženo na dalším zasedání finančního výboru. Požádala Ing. Urbana, 
aby nekýval hlavou; taky se může přijít podívat na ten audit. Sám si může přečíst, o čem 
rozhoduje rada. O čem má rozhodovat zastupitelstvo, je předkládáno zastupitelstvu. 
Nemáme žádný výhrůžný dopis, že by něco nesplnili.  

Občan Ing. Blažek: Starosta nemůže nikoho upozorňovat, zda může nebo nemůže kývat 
hlavou. To je teror. 

Starostka odpověděla, že někteří zastupitelé mluví nahlas, a tím ruší jednání zastupitelstva. 
Proto jsou upozornění, že tím svým chováním dávají najevo laxnost způsobu jednání 
zastupitelstva. Jestli to Ing. Urbana urazilo, tak se omluvila, že jeho kývání hlavou nemělo 
nic společného s jednáním o interním auditu. 

Ing. Urban uvedl, že určitě jeho kývání hlavou nenarušilo průběh zastupitelstva. Žádal, aby 
pro příště nechala jeho kývání hlavou na pokoji. Nerušil. 

Občanka Veronika Tichá se ptala, zda se zde doví něco podstatného, nebo se budou 
zastupitelé jenom hádat. 

Starostka odpověděla, že se zastupitelstvo se sešlo na základě roznesené pozvánky a má 
svých 6 bodů, které se postupně projednávají. Pokud někdo v rozpravě využije této doby, 
aby dal najevo svůj názor, zastupitelstvo jedná dle jednacího řádu a tento prostor dává. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 119/10: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis finančního 
výboru č. 8, konaného dne 19. 9. 2012. 

Hlasování č. 7: Pro 9, proti 0, zdrželi se 2 – usnesení bylo přijato. 

 
Informace o hospodaření městského obvodu: 

Hospodaření bylo v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění přijatých úprav, rada 
městského obvodu je projednala 12. září a finanční výbor 19. září. 

Zůstatky na bankovních účtech byly: 

Na základním běžném účtu 244.340,67 CZK, 

na výdajovém běžném účtu 156.764,66 CZK, 

na příjmovém běžném účtu 1,961.755,90 CZK. 

Diskuze: 

Ing. Čeganová: Chybí komentář, co se udělalo a co se ještě udělá. Ani finanční výbor 
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neprojednával další financování, ani jak daleko je zavlažování hřiště. Uvedla, že má 
pochybnosti, zda jim rada předkládá všechno. Na zastupitelstvu města se projednával 
materiál starostky, kdy žádala starostka o prominutí náhrady škody za ztrátu radiostanic. 
Nikde se o tom ani v zápise rady ani komisí nic nepíše. Zásahové jednotce někdo ukradl 
radiostanice a nikde se nic neprojednává. Znamená to, že účetnictví, ani inventarizace není 
úplné. Zastupitelstvo ani výbory a inventární komise nemají podklady. Už se to mohlo na 
zastupitelstvu v roce 2010 projednat a škoda napravit. Uvedla, že má k tomu velkou 
výhradu. Nemá jistotu, že to, co je napsáno, je pravda. 

Starostka odpověděla, že Ing. Čeganová se neopírá o žádná fakta, je to jen její domněnka. 
Není to majetek obvodu, inventarizace si sám provádí záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje. Věci jsou propůjčené zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů, proto se to 
v našich inventurách neobjevuje. Není to na podrozvahovém účtu, ale v účetnictví HZS MsK. 
Když k tomu došlo, obrátila se na ni zásahová jednotka, protože SDH jako občanské 
sdružení s tím nemá nic společného, obrátila se na ni zásahová jednotka s tím, že si to sami 
vyřídí s HZS MsK, co se týká zlikvidování této škody. Protože kdyby starostka tuto žádost 
nenapsala na magistrát, tak za tento majetek, který podepsala Ing. Čeganová s ředitelem 
Nytrou ve smlouvě o zapůjčení a svěření majetku zásahové jednotce, kdy pomáhají např. 
při povodních a podobně, by byl podle dohody o hmotné odpovědnosti zodpovědný velitel 
jednotky. Nejednalo se o majetek městského obvodu, proto to neprošlo radou a 
zastupitelstvem. Majetek byl propůjčen prostřednictvím obvodu zásahové jednotce, proto 
chtěl záchranný sbor tuto náhradu po městském obvodu, kdy my jsme byli podepsáni pod 
touto smlouvou. Jelikož velitel zásahové jednotky má podepsanou hmotnou zodpovědnost, 
tato škoda by šla k tíži velitele zásahové jednotky. Proto se to tak nemohlo nechat a jednalo 
s Ing. Nytrou, Ing. Vlčkem, Mgr. Kolkovou, primátorem Ing. Kajnarem a náměstkem 
Boháčem, jak tuto škodu zlikvidovat nebo prominout. Jedná se o věci, které kupuje 
Statutární město Ostrava pro Hasičský sbor moravskoslezského kraje. Uvedla, že nic 
nezatajili, inventarizace je v pořádku. Každý rok rada uzavírá dodatek smlouvy s HZS MsK, 
kde se pouze mění výčet a hodnota věcí, které se propůjčují zásahové jednotce. Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů zřizuje městský obvod, zásahová jednotka není samostatný 
subjekt.  

Tajemník podotkl, že rada o této škodě jednala nejednou a lze to dohledat v zápisech. 

Starostka uvedla, že měla hodně jednání s pustkoveckou jednotkou a nesčetněkrát byla 
v Zábřehu za Ing. Nytrou a Ing. Vlčkem. Nakonec to ani nemohla rozhodnout rada města a 
muselo se jít na zastupitelstvo, které v červnu rozhodlo pohledávku prominout. Nic se 
nezfalšovalo. 

Ing. Čeganová: Starostka by jako ekonomka měla vědět, že majetek, který je vypůjčený, se 
vede v podrozvahové evidenci. Byla způsobena škoda, stalo se, jedná se o to, že nejsou 
žádná usnesení rady, to, co je výstupem rady, nic tam není. Rada se tím nezabývala. Když 
vznikla škoda, mohlo se to vypořádat v roce 2010. Mohlo se to projednávat na našem 
zastupitelstvu, proč se starostka směje. Uvedla, že jí vadí, že rada jako výkonný orgán se 
tím nezabývá, není to zavedeno v účetnictví. Pochybuje o auditu, když se hostí auditoři. 
Můžou to pak přehlédnout. Uvedla, že má zvláštní pocit. Není to zobrazeno v našem 
účetnictví. Je to velký problém. 

Starostka odpověděla, že se smála, protože rozpočet obce není tak velký, aby to mohli 
uhradit. Žádné účetnictví není zkresleno, ani žádný auditor nebyl podplácen bramborovým 
salátem. Ta věc se vyřídila až v letošním roce. Dosud jsou tyto vysílačky stále 
v inventarizaci, dokud od HZS MsK nepřijde návrh nového dodatku smlouvy.  

Občan Ing. Blažek: Je to jen dobře, že se to tak vyřešilo, je to dobře. Jedná se o to, když se to 
ztratilo, bylo povinností toto odúčtovat. Jak se dá věřit radě? 

Paní starostka se ptala, jak by to řešili oni. Vždyť o tom nemohlo rozhodnout ani 
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zastupitelstvo Pustkovce, ani rada města, nakonec právníci řekli, že to může rozhodnout 
zastupitelstvo města, jako nejvyšší orgán. 

Občan Ing. Blažek uvedl, protože se jednalo o majetek města. Ale měla to projednávat i rada 
a zastupitelstvo obvodu. 

Tajemník zrekapituloval stav věci: Vysílačky jsou celou dobu zavedeny v inventarizaci HZS 
MsK dodnes. Tuto inventarizaci si provádí hasičský sbor sám a rada dostává v pravidelných 
intervalech k odsouhlasení dodatek stávajícího majetku ke smlouvě o výpůjčce. Proto jsou 
stále v evidenci, protože to celé ty roky nebylo vyřešené. Nebylo v moci městského obvodu 
to vyřešit, což je snad jasné z toho, že nakonec o tom muselo rozhodnout zastupitelstvo 
města. Za celou dobu nenastala změna v inventarizaci, proto tam ty vysílačky stále jsou. 

Ing. Čeganová: Proč není napsáno, co se ještě udělá, jak je to se zavlažováním? 

Starostka odpověděla, že co se týká zavlažování, výběrové řízení bylo v dubnu, problémy 
dělá ČEZ, protože pořadník na napojení je 14 měsíců a bez elektřiny řídící jednotka 
zavlažování nefunguje. Jednala se zástupci ČEZ, byli na místě, stále se jedná. Co se týká 
dalších zakázek, je vyhlášena zakázka na zimní údržbu, jaká bude zima a náklady, se neví. 
Čerpá se průběžně. Budou volby. 

Ukončení diskuze. 

Návrh usnesení č. 120/10: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí průběžnou informaci o 
hospodaření městského obvodu za období od 1. 1. do 31. 8. 2012. 

Hlasování č. 8: Pro 8, proti 2, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

 
Návrh rozpočtového opatření č. 8: Toto rozpočtové opatření má zajistit pokrytí výdajů 
rozpočtu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných 
v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve III. čtvrtletí. Návrh byl projednán a doporučen 
radou 8. srpna t.r. a finančním výborem 19. září t.r. 

Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení č. 121/10:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 
8/2012, kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 5065/65 ze dne 24. 7. 
2012 v rozpočtu městského obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením 
činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve III. čtvrtletí 2012:  

a) zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 19 tis. 
CZK; 

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

i) na pol. 5011 o 12 tis. CZK,  

ii) na pol. 5031 o 5 tis. CZK, 

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

Hlasování č. 9: Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

 
Návrh rozpočtového opatření č. 9/2012, kterým se podle usnesení Rady města Ostrava č. 
5060/RM1014/65 ze dne 24. 7. 2012 upravuje rozpočet k finančnímu vypořádání r. 2011 s 
městským obvodem.  

Návrh byl projednán a doporučen radou 8. srpna t.r. a finančním výborem 19. září t.r. 

Diskuze nebyla. 

Návrh usnesení č. 122/10:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření 
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č. 9/2012, kterým se v rozpočtu městského obvodu na r. 2012 v rámci finančního 
vypořádání r. 2011 na základě usnesení Rady města Ostrava č. 5060/RM1014/65 ze 
dne 24. 7. 2012: 

a) Zvýší neinvest. přijaté transfery od obcí na pol. 4121 (ÚZ 6402) o 7 tis. CZK, 

b) sníží financování pol. 8115 o 7 tis. CZK. 

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

 
Žádost SPMP Ostrava o finanční příspěvek. 

Nedatovaným dopisem, přijatým zdejší podatelnou 29. srpna t.r., požádal za sdružení jeho 
jednatel Aleš Hanke o zvážení finančního příspěvku pro provoz pobočky občanského 
sdružení SPMP ČR (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR). 

Sdružení nemá v současné době přímou působnost k městskému obvodu. 

Žadatel byl z rozpočtu městského obvodu obdarován pouze jednou, při zahajování činnosti.  

Rada ani finanční výbor dar nedoporučili. 

Diskuze a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení č. 123/10: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo neposkytnout peněžitý dar 
žadateli Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 
Okresní organizace SPMP ČR Ostrava, IČ: 63025221, sídlem Plk. Rajmunda Prchaly 
200/67, Ostrava-Pustkovec. 

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

 
Starostka ukončila zasedání konstatováním, že tím byl schválený program vyčerpán, o 
jednotlivých usneseních bylo hlasováno průběžně a byla schválena až na jedno usnesení. 

 
Různé a organizační záležitosti: 

Ing. Zádrapa: Když se tak často jedná s městskou policií, tak by se hodilo lépe hlídat na ulici 
Krásnopolské, kde se dalo omezení rychlosti, ale jezdí se úplně stejně, měly by se používat 
kamery. Jsou tam dvě zastávky autobusu, kam chodí lidé. Možná by se měly udělat 
chodníky, jsou tam zahrádkáři a tím velký pohyb chodců, aspoň k těm zastávkám. 

Starostka uvedla, že už o tom jednala, bude tam radar. Dopravní značení se udělalo, ale 
bohužel řidiči jsou neukáznění. Bude ostré měření. Co se týká chodníků, je to těžké, 
pozemky jsou soukromé. 

Rudolf Škovran doplnil, že pozemky i dokonce do poloviny cesty jsou soukromé. Muselo by 
se to vykoupit. Snad by tam magistrát mohl umístit značky. 

Starostka odpověděla, že silnice je ve správě Ostravských komunikací; bude se snažit s nimi 
jednat. 

Rudolf Škovran měl dotaz, zda je nějaký plán, nebo jestli se změnil plán na využití území 
kolem VTP.  

Starostka uvedla, že ke změně využití území nedochází. 

Rudolf Škovran: Magistrát vyvěsil návrh na prodej pozemku soukromé firmě. Původně tam 
mělo být parkoviště. Neměly tam být domy nebo haly. Bude volat na majetkový odbor 
magistrátu. Pozemek není určen k zástavbě, bude se tam prášit, bude hluk a podobně. Jsou 
to podrazy z magistrátu. 

Ing. Urban doplnil, že je to území VTPO – v té části bylo vydáno územní rozhodnutí asi před 
5 lety. Teď dochází ke změně územního plánu a VTPO se bude rozšiřovat směrem 






