
NECIPUJTENAS.CZ

2016, 8. února: Oficiální zápis z 13. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy  ze dne 20. ledna 2016
(viz  dokument  níže).  Společenství  webu Necipujtenas.CZ (SwN)  se  opět  zaměřilo  na  monitoring  toho,  zda
Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou
diskusi. 

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a
přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí,
nebo  jim  dokonce  způsobují  existenční  potíže:  vynucování  rizikového/neústavního/nezákonného/povinného
čipování  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka;  případy  nerovného/neférového  přístupu  k  rodinám
občanů/stavebníků  a  k  ostravským seniorům ve  věku  od  65  a  70  let  v  důsledku  rozdílných  podmínek  pro
cestování  v  MHD a neumožnění  spravedlivého opt-outu  z  externího očipování/označování  občanů;  chyby v
komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů,
postupů  definovaných  Zákonem  o  obcích,  jednacím  řádem  a  principů  obyčejného/slušného/gentlemanského
zacházení  s  lidmi  v  Ostravě;  pokusy  o  zlepšení  systému  diskuse  občanů  v  průběhu  jednání  Zastupitelstva
obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně
svobody slova,  tisku,  názoru,  přesvědčení)  aj.  Dotčené  body jednání:  „Schválení  programu zasedání“,  „3  –
Podnět občana statutárního města Ostravy“ mj. ve věci podivného/netržního zdražování cen tepla, „4 – Souhlas s
účastí  statutárního  města  Ostravy  na  projektu  v  rámci  mezinárodního  programu  URBACT  s  názvem  "IN
FOCUS““,  „21  –  Informace  o  plnění  usnesení  zastupitelstva  města“,  „24  –  Informace  o  stavu  zpracování
Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.   

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva
z 20. ledna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již
nyní je však jasné,  že 20. 1. 2016  došlo k několika pozoruhodným úspěchům ostravských občanů, kteří
předložili Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy své velice zajímavé podněty. 

Předně  byl  překvapivě  schválen  podnět  Váženého  ostravského/občanského  aktivisty  Ing.  Jaroslava
Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní
komisi  Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií v rámci spol.
Veolia Energie ČR, a.s.

Městské  vedení  také  přislíbilo  na  opakované  výzvy  občanů  pozitivní  změny  v  dalším  „motivačním
nevynucování“ používání čipových karet ODISek.  Mělo by dojít  naopak k větší  diverzifikaci jízdného a
zkomfortnění služeb v ostravské hromadné dopravě.  Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš
Semerák vyzval  zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení,
které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání.

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO
projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému Petru Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto
Váženého pána viz.  např.  zde)  na  jeho  oficiální  podnět ze dne  6.  ledna 2016 k prošetření  celé  situace (viz
dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve
věci  dopisu Váženého  pana  poslance  Evropského  parlamentu Macha (předvolební  uskupení „Svobodní a
Soukromníci“).  Výše  uvedení  byli  zlovolně  odstaveni  od  diskuse  při  jednání  Váženého  Zastupitelstva
Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015.  Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR,
zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož nemohli
v diskusi vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan
europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení:
tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici  zde a  zde. – Chybuje přitom
každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat,
omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli
učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit.

Vážená paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle jejich dotazů o postupu
prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění  pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti
Váženého pana Petra Hadaščoka nst. na osobní konzultace. Nicméně ani později nepředložila občanům na jejich
ústní a písemné výzvy k připomínkám vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce.

Vážený pan primátor také tentokrát přistupoval velice vstřícně a ohleduplně k diskutujícím seniorům, kterým
umožňoval pronášet jejich projevy i nad časové limity stanovené ZSMO k jednotlivým bodům programu, avšak
vždy se slušným upozorněním, nicméně korektně bez cenzurních zásahů. Dokonce posléze lidem garantoval, že
ostravské  politické  vedení  bude  usilovat  o  opravdový  dialog  s  občany  ve  věci  společné  participace  na
plánovaném rozvoji města; rozhodně nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče.

http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-ostravskym-zastupitelum-ve-veci-neustavniho-cipovani-30-6-2015.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dissident-petr-hadascok-nst-started-peaceful-fighting-for-liberties-of-citizens-in-ostrava-city-against-horrific-political-oppression-cr-2016.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dissident-petr-hadascok-nst-started-peaceful-fighting-for-liberties-of-citizens-in-ostrava-city-against-horrific-political-oppression-cr-2016.pdf
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/politicians-in-ostrava-city-unconstitutionally-censoring-free-speech-of-citizens-banning-discussion-about-open-letter-of-mep-petr-mach-party-of-free-citizens-czech-republic-2015.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_soukromn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach_(politik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf
http://web.archive.org/web/20160202102347/https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/slozeni-rady-mesta
http://web.archive.org/web/20160202102347/https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/slozeni-rady-mesta
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Zástupce  Společenství  webu Necipujtenas.CZ navíc  seznámil  Vážené  ZSMO s  výsledky  udílení (Anti)Ceny
„Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých
zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek,
dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu.,
kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol,
případně  k  jiným nepřijatelným opatřením v  kontradikci  s  obhajobou  občanských  přirozených  práv/svobod.
Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo
změnu každé „čipovací“ vyhlášky,  zákona,  předpisů,  podmínek apod.,  čímž přispěl  k zachování  svobodného
života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota
Společenství  webu Necipujtenas.CZ vybrala  16.  ledna  2016 z došlých tipů  široké veřejnosti  a  poskytnutých
informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města  Ostravy a
věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D.
Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu
a předseda  Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing.  Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly
předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo
laureáty svým upřímným potleskem.  

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu
zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří  rychle.  Vyžaduje to nicméně
jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď
už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz  zdroj) má legálně zcenzurovány
(odstraněny)  dle  Zákona ČR o ochraně osobních údajů č.  101/2000 Sb.  v aktuálním znění  jména některých
občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména
určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Pet  ra Hadaščoka
nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu
Necipujtenas.CZ) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů. 

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a
tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských
zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici
plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení
(dostupné  až  v  průběhu  jara  2016),  které  přesněji  zachycuje  pronesené  výroky  účastníků  diskuse  a  právní
komentáře dle pořízených audionahrávek. 

Součástí  zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které
Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně
podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 20. ledna 2016.
Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od
výsledného  textu  v  zápisu  z  důvodů  aktuálního  vývoje  debaty.)  Tyto  přihlášky mohou  sloužit  obecně  jako
elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům
svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní
právo na správu veřejných záležitostí.

NECIPUJTENAS.CZ

http://www.necipujtenas.cz/cena-hanby-a-uznani/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach_(politik)
https://web.svobodni.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
http://web.archive.org/web/20150411122358/http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/slozeni-zastupitelstva-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A1lkovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy_of_13.ZMA.pdf
https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy_of_13.ZMA.pdf
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.necipujtenas.cz/kontakty/
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
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Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 13. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 20.01.2016 
 
Místo konání: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy 

Předsedající: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

Přítomno: počet členů zastupitelstva 

zástupci městských obvodů 

ředitelé podniků 

vedoucí odborů MMO   

tajemník MMO 

ostatní 

(viz. prezenční listina) 

52 
17 
38 
21 
1 
14 

Omluveni: Rudolf Ficek, Ing. Petr Stachura, Ing. Vladimír Stuchlý 

Zahájení: 9.15 hod. 

Přestávka: 1. přestávka – 11.15 až 12.00 hod. 

Ukončení: 13.30 hod. 

Zapisovatel: Kateřina Korbelová, odbor legislativní a právní 

 
 
Primátor Ing. Tomáš Macura, MBA zahájil z pověření rady města 13. zasedání 

zastupitelstva města a přivítal všechny přítomné.  
 
Požádal členy zastupitelstva města, aby se prezentovali, pokud tak dosud neučinili, aby bylo 

možno zjistit počet přítomných členů zastupitelstva města. 
Z celkového počtu 55 členů zastupitelstva města bylo v zasedací síni v době zahájení 

přítomno 51 členů, takže zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Ze zasedání 

zastupitelstva města se omluvili pan Rudolf Ficek, Ing. Petr Stachura a Ing. Vladimír Stuchlý. 

Z první části zasedání se omluvil pan Vladimír Polák. 
 

 

Materiál č. ZM_M 0 

Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.1.2016 

Primátor sdělil, že rada města schválila návrh programu dne 5. 1. 2016. Na své schůzi dne    
12. 1. 2016 rada města doporučila doplnit program 13. zasedání mj. o materiály č. 19, 20, 25, 
31 a 32,  které byly rozdány na stůl kromě materiálu č. 31 „Návrh prodat pozemek v ploše 

Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov a uzavřít kupní smlouvu se společností 

Vítkovice, výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, obec Mošnov“, který 
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navrhnul z programu 13. zasedání stáhnout.  
Dále sdělil, že zastupitelé na stůl obdrželi: 
- návrh programu 13. zasedání,  
- informaci o činnosti orgánů města,  
- usnesení z 10. jednání finančního výboru.  
 
Primátor poznamenal, že materiály jsou zařazeny do bloků podle předkladatelů.  
U materiálů č. 11, 19, 20, 24, 25 a 32 doporučil úvodní slovo předkladatele a sdělil, že ostatní 

materiály budou projednávány bez úvodního slova předkladatele. 
 
Navrhnul před bod 1) do programu zařadit materiál č. 19 „Návrh na změnu ve složení rady 

města“. 
 
Informoval, že do doby zahájení zasedání byly podány přihlášky občanů do diskuse k bodům:  
- Schválení programu zasedání – do diskuse se přihlásili 2 občané – Mgr. Rxxxx Pxxxxxxx a 

Ing. Jxxxxxxx Nxxxxxx 
- 3 – Podnět občana statutárního města Ostravy – do diskuse se přihlásili 2 občané – Mgr. 

Rxxxx Pxxxxxxx a Ing. Jxxxxxxx Nxxxxxx 
- 4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního 

programu URBACT s názvem "IN FOCUS“ – do diskuse se přihlásil 1 občan – Mgr. Rxxxx   
Pxxxxxxx 

- 21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města – do diskuse se přihlásil 1 občan –   
Mgr. Rxxxx Pxxxxxxx 

- 24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava –  
do diskuse se přihlásil 1 občan – Mgr. Rxxxx Pxxxxxxx 

 
Řekl, že občanům přihlášeným do diskuse ke schválení programu 13. zasedání udělí slovo 
v rámci projednávání tohoto bodu.  
Body č. 3, 4, 21 a 24 navrhnul předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a 

podněty na oprávněné zástupce právnických osob“, a to v pořadí 3, 4, 21 a 24. 
Dále upozornil, že bod dotazy, připomínky a podněty občanů, do kterého se zatím přihlásili 

pan Mxxxx Mxxxxxx, pan Pxxx Hxxxxxxx nst. a Mgr. Rxxxx Pxxxxxxx bude na programu 
v době od 11.30 do 12.00 hod. 
 
Připomínky k návrhu programu: 
Mgr. Mariánek oznámil možný střet zájmů u materiálu č. 26. 
Ing. Macura, MBA, předal slovo Mgr. Pxxxxxxxxx, občanovi města Ostravy. 
Mgr. Pxxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jmenuji se 

Rxxxx Pxxxxxxx a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Nejprve mi prosím 

dovolte, abych popřál všem zde přítomným lidem dobré vůle na úvod našeho letošního 

dialogu v novém roce 2016 dosažení opravdu velkých úspěchů v rámci společné a záslužné 

práce pro všechny obyvatele Ostravy a vůbec celé České republiky. Děkuji. Dále navrhuji 
zařazení na program jednání váženého zastupitelstva nových bodů. Bod č. 1 – návrh usnesení: 

„Vážené zastupitelstvo statutárního města Ostravy pověřuje váženého pana primátora Macuru 
tím, aby informoval vážené zastupitelstvo a širokou veřejnost o stavu zpracování analýzy 

ostravského systému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených 

v soukromých domácnostech obyvatelstva.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště 
vzhledem k prohlášení váženého pana primátora Macury z 13. května 2015 zde na váženém 

zastupitelstvu, kdy řekl, cituji: „... a bylo slíbeno, tím nechci říct účelově těmto, těmto dvěma 

pánům, ale obecně, že záměrem mým a paní náměstkyně Šebestové je podrobit tu obecně 
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závaznou vyhlášku o čipování psů jakési analýze její účinnosti, vyhodnocení účinnosti této 

vyhlášky, ale pánům, jak Pxxxxxxxxx, tak panu Hxxxxxxxxxx doufám, že bylo sděleno a 

bylo jimi i pochopeno, že celý tento proces trvá nějakou dobu s předpokladem někdy do 
pololetí roku 2015“ konec citace. Máme 20. leden 2016, vážený pane primátore, tedy je zde 
evidentní prodlení skoro 7 měsíců a nikdo oficiálně neví proč. Bod č. 2 – návrh usnesení: 

„Vážené zastupitelstvo statutárního města Ostravy pověřuje váženého pana primátora Macuru 
tím, aby informoval vážené zastupitelstvo a všechny občany o vyjednávání a přípravě 

programového prohlášení nové radniční koalice.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován 
obzvláště vzhledem k vyjádření váženého pana primátora Macury ze dne 15. ledna 2015 na 
společné schůzce mezi zástupci anti-čipovacího občanského disentu, váženým panem Pxxxxx 
Hxxxxxxxxx nst., váženým panem Ing. Jxxxx Zxxxxxxxxx z dnešního předvolebního 

uskupení „Svobodní a Soukromníci“, váženým panem Jxxxx Bxxxxxxx, někdejším 

zastupitelem zvoleným na kandidátce hnutí Ostravak a váženým panem Mgr. Rxxxxx 
Pxxxxxxxx, šéfeditorem webu společenství necipujtenas.cz. Tehdy vážený pan primátor 

jednoznačně prohlásil, že si je vědom velice tristních podmínek a okolností, za jakých tzv. 

ostravská čipovací vyhláška č. 9/2012 vznikala. Zastupitelé mohli být při jejím schvalování, 
cituji: „uvedeni v omyl“ konec citace. Navrhl tehdy vstřícný krok, doplní do koaličního 

programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů 

v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal, cituji: „Chci to zahrnout do 
programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. 

Slibuji vám to!“ konec citace. Dále uvedl: „Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování 

čipování, cituji: „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve 

fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát,“ dodal vážený pan 

primátor Macura. Po změně ve vedení města v listopadu 2015 je jistě připravováno nové 

programové prohlášení. To původní totiž nic z výše uvedeného slibu nakonec neobsahovalo. 
Gentlemani přece drží své slovo i v roce 2016. Nuže tedy vzhůru do toho. Bod č. 3 – návrh 

usnesení: „Vážené zastupitelstvo statutárního města Ostravy pověřuje váženého pana 

primátora Macuru tím, aby informoval vážené zastupitelstvo a všechny občany o stavu 

vyřizování oficiálního podnětu váženého občana Pxxxx Hxxxxxxxx nst. ze dne 6. ledna 2016 
ve věci cenzurního zásahu váženého zastupitelstva, ke kterému došlo dne 14. října 2015 při 

projednávání programového bodu jednání váženého zastupitelstva č. 34, kdy nemohli 

vystoupit se svými diskusními příspěvky ani občané, zastupitelé a ani případně sám pan 
europoslanec Petr Mach.“ Termín: ihned. Pro doplnění pouze dodávám, že tento podnět řeší 

po marných výzvách k omluvě všem dotčeným občanům, zastupitelům a váženému panu 

europoslanci Machovi z volebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ a po vstřícných 

nabídkách na lidské urovnání situace, jak vážení právní specialisté z ostravského magistrátu, 

tak z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Děkuji 

vám.“ 
Ing. Macura, MBA, sdělil, že Mgr. Pxxxxxxx přednesl tři návrhy na doplnění programu. 
Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce některý z nich vzít za svůj, aby o nich mohli příp. 

hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil, proto primátor předal slovo Ing. Nxxxxxxxx, 
občanovi města. 
Ing. Nxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Jsem Jxxxxxxx Nxxxxxx, občan města Ostravy. 

Na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné pracovní komise k cenám 

tepla pana hejtmana. V bodu č. 3 programu je vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět 

projednali. Odboru legislativnímu a právnímu magistrátu je dlouho známo stanovisko odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, 

ne jen formálně. Věcným projednáním rozhodně není, když pan primátor otevře diskusi, do 

které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani rada města 15.12.2015 

nedbala povinnosti stanovené v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu rady města, že vždy musí 
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materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného zhodnocení 

výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek. V tomto případě ekonomický důsledek je 

nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že zastupitelstvo města podnět zamítá nebo přijímá, 
ne, že podnět projednalo. Proto všechny zastupitele a zejména snad zbylé zastupitele opoziční 

vyzývám, abyste si někdo osvojil můj návrh, tento bod 3 na program zasedání dnes 

nezařazovat, za což vám předem děkuji.“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Ing. Nxxxxxxxx za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo 

osvojit jeho návrh. Nikdo si návrh neosvojil. 
Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu 13. zasedání zastupitelstva města. 
Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 13. zasedání byl schválen. 
Bylo přijato usnesení č. 0869/ZM1418/13. 
 

 
 
Primátor oznámil, že zápis z 13. zasedání zastupitelstva města provede pracovnice odboru 

legislativního a právního p. Kateřina Korbelová.  
 

- - - - - 

Materiál č. ZM_M 0 

Určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20.1.2016 

Podle článku 7, odst. (4) schváleného Jednacího řádu zastupitelstva města proběhla volba 

ověřovatelů zápisu z 13. zasedání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Jindřich Středula a 

Ing. Leopold Sulovský. Ověřovatelé souhlasili. 
 
Primátor dal hlasovat o určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města. 
Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Ověřovatelé byli určeni.  
Bylo přijato usnesení č. 0870/ZM1418/13. 
 

 
 
Dále primátor sdělil, že usnesení z 13. zasedání podepíše spolu s ním náměstek primátora 
Mgr. Michal Mariánek a písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

budou soustřeďovány u náměstkyně primátora Mgr. Kateřiny Šebestové. 
 

- - - - - 
 

Materiál č. ZM_M 0 

Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města 

Ověřovateli zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města byli Ing. Vít Macháček a Mgr. Ilja 

Racek, Ph.D. Oba shodně odpověděli, že zápis přečetli, odpovídá průběhu zasedání a 
doporučují ho ke schválení.  
 
Primátor dal hlasovat o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne    
16. 12. 2015. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno.  
Bylo přijato usnesení č. 0871/ZM1418/13. 

Novotnému
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Zápis je k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru 

vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy a na webových stránkách města. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 19 

Návrh na změnu ve složení rady města 

Primátor řekl, že v souvislosti se vzdáním se Ing. Davida Pflegra funkce člena rady města 

k 31.12.2015 předkládá návrh na volbu člena rady města. Jako první navrhnul hlasovat o 

usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo města 
bere na vědomí 
vzdání se Ing. Davida Pflegra funkce člena rady města“  
Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 46 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. Schváleno. 
 
- - - - - 
 
Do funkce člena rady města navrhnul zvolit Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou. Podle 
jednacího řádu byla tato volba volbou tajnou, proto navrhnul, aby v rámci tohoto bodu volili 

veřejně. 
Bez připomínek. 
 
Dal hlasovat o návrhu na veřejnou volbu. 
Hlasovalo 39 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování.  
Bylo schváleno, že volba nového člena rady města bude probíhat veřejně. 
 
Požádal Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou o krátké představení a prohlášení, že s volbou 

souhlasí. 
 
Mgr. Mrózková Heříková konstatovala, že s volbou souhlasí a krátce se představila. Řekla, 

že její vzdělání a praxe se týkají především měkkých dovedností, pracuje v oblasti médií, 

kultury, ale také částečně školství a sociální práce. V minulosti pracovala ve veřejnoprávních 

médiích, byla dramaturgyní České televize a moderátorkou Českého rozhlasu. Průběžně učí 

na obou ostravských univerzitách a také na střední škole, ale to pouze externě. Je předsedkyní 

občanského sdružení Perseus, které se zabývá prací s mládeží a také organizací různých 

výchovně vzdělávacích akcí. Od roku 2000 má společnost Fabex Media a od loňského roku 

není její jednatelkou. Je vdaná, má jednoho dospělého syna.  
 
Ing. Macura, MBA, se dotázal, zda jsou na Mgr. Mrózkovou Heříkovou nějaké otázky. 

Nikdo se nepřihlásil.  
Dal hlasovat o návrhu na volbu Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové členkou Rady statutárního 

města Ostravy. 
Hlasovalo 33 pro, 0 proti, 13 se zdrželo hlasování. Schváleno. 
Bylo přijato usnesení č. 0872/ZM1418/13. 
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Primátor konstatoval, že Mgr. Marcela Mrózková Heříková byla zvolena členkou rady 
města. Poblahopřál ji k této volbě a požádal ji, aby v průběhu zasedání zastupitelstva města 

zaujala místo za předsednickým stolem. 
Rovněž poděkoval odstoupivšímu členu rady města Ing. Davidu Pflegrovi za jeho práci a také 

ocenil fakt, že v momentě, kdy ve vztahu k jeho osobě vznikly určité pochybnosti, které 

pevně věří, se mu podaří v budoucnu rozptýlit, tak proaktivně zhodnotil situaci a rozhodl se 

z funkce v radě města odstoupit a domnívá se, že svým krokem ukázal i způsob, jakým má 

politik zaujmout stanovisko v případě takovém, jaký v jeho případě nastal. Dal tento krok do 
kontrastu s chováním politiků za jiné politické strany, kde tento způsob řešení problémů 

rozhodně není standardní. 
 

 

Materiál č. ZM_M 1 

Informace o činnosti orgánů města 

Primátor Ing. Macura, MBA, upozornil, že písemnou informaci o činnosti orgánů města 

obdrželi všichni v písemné podobě na stůl, je umístěna s programem zasedání na balkónech a 

v předsálí zasedací místnosti č. 306 a také k dispozici na středisku informačních služeb 

odboru vnitřních věcí magistrátu, kde si ji občané mohou vyzvednout.  
 
Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0873/ZM1418/13. 
 

 
 

Bod č. 2 

Dotazy, připomínky a podněty na zástupce právnických osob založených nebo zřízených 
statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního 
města Ostravy 

Primátor seznámil přítomné se skutečností, že hra s názvem „Slyšení“ pana Tomáše Vůjtka, 

kterou na jevišti Komorní scény Aréna v Ostravě nastudoval pan Ivan Krejčí, se v anketě 

Divadelních novin stala Inscenací roku 2015. 
 
Diskuse: 
Ing. Juroška, Ph.D., se dotázal zástupce Dopravního podniku Ostrava na jednu věc 

v souvislosti s bezplatnou přepravou pro seniory, což oni samozřejmě podporují, protože už to 

dávno navrhovali. Celé to opatření má být vybilancováno v rámci rozpočtu dopravního 

podniku a on se chtěl zeptat na předběžný plán toho vybilancování. Tzn., jakou roli hraje to, 
že se třeba zdražily některé jiné jízdenky, jaké úspory předpokládá dopravní podnik apod., 

zda to procentuálně v tuto chvíli je možno říci. 
Ing. Kadlučka, Ph.D., odpověděl, že úspory, řádově těch 30 milionů, které byly v podstatě 

propočteny v rámci jízdného zdarma pro důchodce 65 let a 70, protože 70 a víc už byly řešeny 

předtím, přislíbil dopravní podnik, že ušetří v rámci vlastních technicko-organizačních 

opatření. Jednou z věcí, která významně ovlivnila a umožnila tyto úspory dopravnímu 

podniku přinést mimo záležitosti organizační, byla záležitost zavedení autobusů CNG, kdy 
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zavedli jednu třetinu nových autobusů, které v rámci ekonomiky provozu generují úsporu 

v rámci vstupních energií. Dále se přijaly nějaké organizační opatření, které pomohly 

vygenerovat v tom prvním návrhu rozpočtu, protože návrh rozpočtu na rok 2016 ještě není 

schválen. V současné době je aktualizován na dopravním podniku a bude projednáván 

s odbory statutárního města Ostravy. Záležitost navyšování krátkodobých jízdenek, tzn. těch 

10-ti minutových, záležitost týkající se slučování zón je věc jiná. Týká se jakési stabilizace 

tarifní politiky a neměla s tímto zavedením úspor nic společného. Záležitost týkající se 

krátkodobých jízdenek, záležitost týkající se změn a slučování těch zón, je věcí projednávání 

tarifní politiky na období 16 a dále. 
Ing. Juroška, Ph.D., se dotázal, zda by mohl pana ředitele požádat o nějakou specifikaci 
k zavedení CNG. Jaké procento úspor třeba z těch provozních nákladů zhruba předpokládají a 

co jsou ta další technicko-organizační opatření. Dále poznamenal, že si myslí, že slučování 

těch zón je v pořádku, nicméně domnívá se, že někteří zákazníci na to doplatí. Myslí si, že to 

mohlo být nachystáno tak, aby na to nedoplatili, aby ty jízdenky pro ně nebyly dražší. 
Ing. Kadlučka, Ph.D., odpověděl, že ekonomicko – technické záležitosti dá písemně, protože 

nezná přesně ty poměry, ale těch 30 milionů je generováno těmito úsporami, takže to není 

žádný problém. Předá to radě města a zastupitelstvu v písemné podobě. K tarifní politice 

poznamenal, že dopravní podnik je jeden z dopravců. Tarifní politika není jenom pro dopravní 

podnik, je to tarifní politika pro všechny dopravce v okolí a právě pro to je Koordinátor 

ODIS, kde se tento tarif připravuje. Pravdou je, že dopravní podnik je jeden z členů tohoto, 
který předkládá, a tento schválený tarif je potom schválen v rámci valné hromady KODISu. 

Záležitosti týkající se nastavování tarifní politiky je otázka otevřenější, ať už diskuse v rámci 

reprezentanta odboru dopravy na městě, v rámci jednání s KODISem a jednotlivých 

dopravců. Zopakoval, že nastavení tarifní politiky krátkodobých jízdenek se zavedením 

důchodců, nemá žádnou souvislost. 
Ing. Juroška, Ph.D., sdělil k jízdenkám, že všichni asi zaznamenávají pokles cen i 

pohonných hmot a myslí si, že by bylo i daleko efektivnější z hlediska využívání té dopravy, 

aby ty jízdenky, když pan ředitel řekl, že není ten jediný aktér, který o tom rozhoduje, tak by 

bylo daleko efektivnější vyslat ten cenový signál v tom smyslu, že by se ty jízdenky 

nezdražovaly a pokud možno zlevňovaly. Připomněl návrh KSČM na to, aby v podstatě 

Ostravané mohli jezdit po celé Ostravě na jednu dlouhodobou jízdenku za cenu max. té 

současné tzv. jednozónové. To by mohlo přispět ke zvýšení využití veřejné dopravy. 
JUDr. Semerák řekl, že se cítí povinen zareagovat a v zásadě i částečně poděkovat Ing. 

Juroškovi, Ph.D., že otevřel debatu na téma zvyšování cen jízdného v Ostravě. Řekl, že 

zavedení bezplatné přepravy seniorů 65+ bylo velmi neuvážené, byl to velmi nesystémový 

krok, který stejně jako jiný experiment s názvem akce smog, poměrně výrazně zasáhl do 

ekonomiky dopravního podniku. Tato akce byla přesným opakem starého úsloví, třikrát měř, 

jednou řež. Tady se jednou řešilo a potom se začalo měřit. Dopravní podnik se s tímto musí 

vyrovnávat, samozřejmě jeden z důsledku je ten, že nemůže mimo jiné plně promítnout 

pokles cen paliv do poklesu cen jízdného. Dále řekl, že je jeho intencí a jeho zájmem udržet 

dvě věci. Zaprvé, aby se dále nezvyšovala cena přepravy v Ostravě, což možná zní trošku 

úsměvně, ale současně se i s vedením dopravního podniku domluvili na tom, že budou 

postupně pracovat na snižování cen jízdného, protože samozřejmě ví, že cena jízdného je 

jeden z atributů a jeden z nezbytných předpokladů k tomu, aby se hromadná doprava stala 

atraktivní a více využívána v rámci města. Ve zbytku bude rád, když pan ředitel pošle 

detailnější informace, nicméně opravdu chtěl, aby toto zaznělo a možná i jako varování proto, 

že by měli dle jeho názoru přistupovat k hromadné dopravě tak, aby byla pro lidi a aby ty lidi 

přitahovala a nikoliv v podstatě v rámci velmi nenaplněných gest ty lidi zbytečně 

neodpuzovali a i v rámci republiky jsou trošičku mimo trend snižování jízdného. 
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Ing. Macura, MBA, aby nedošlo k nedorozumění, řekl, že se domnívá, že to snad JUDr. 

Semerák ani takto nemyslel. Nedomnívá se, že by zavedení bezplatné přepravy pro osoby 65+ 

samo o sobě byl špatný krok.  Naopak. Předmětem připomínky pana doktora nepochybně je 

způsob systému toho provedení. 
Ing. Macháček požádal pana ředitele, když už bude písemně odpovídat, jestli by mohl do 

toho písemného vyjádření vyčíslit, jaký předpokládají výnos z toho dvoukorunového navýšení 

té jednoduché jízdenky. 
Ing. Juroška, Ph.D., poznamenal, že si myslí, že JUDr. Semeráka pochopil, že určitě 

nemyslel, že samo o sobě to opatření je špatné, ale že kritizuje způsob provedení např. i to, že 

to bylo připraveno bez nějaké účasti města apod. Je potěšen, že poprvé snad z těch předních 

lavic slyší, že třeba i cenové signály hrají dokonce i v dopravě nějakou svou roli při 

rozhodování zákazníků. Těší se, až se to promění ve skutky. 
JUDr. Semerák potvrdil slova jak pana primátora, tak Ing. Jurošky, Ph.D., a řekl, že si myslí, 

že ten krok je výsledně myšlený správně, ale opravdu nebyl připraven ekonomicky a 

promyšlen tak, jak měl být. 
 
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto primátor ukončil projednávání bodu č. 2 a požádal 

zástupce právnických osob, kteří mají na programu zasedání zařazený materiál, který se týká 

jejich společnosti, aby setrvali do jeho projednání.  
 

 
 
Dle schváleného programu následovaly materiály, ke kterým byli do diskuse přihlášeni 

občané.  

Materiál č. ZM_M 3 

Podnět občana statutárního města Ostravy 
 
Diskuse: 
Ing. Macura, MBA, řekl, že přemýšlel o podnětu pana Ing. Jxxxxxxxx Nxxxxxxxx a že musí 

konstatovat, že na jeho podnětu je rácio. Navrhnul rozšíření usnesení nad rámec bodu, který je 

součástí toho materiálu, neb se opravdu domnívá, že není důvod, aby město zastupoval 

v odborné komisi pro spolupráci se společností Veolia hejtman Moravskoslezského kraje. 

Není k tomu žádný racionální důvod. Domnívá se, že je možné tam shledat určitý možný střet 

zájmů a také se domnívá, že by bylo dobré složení té komise obměnit kompletně. Dále sdělil, 

že než předloží návrh na rozšíření usnesení, tak by chtěl předat základní informaci, která se 

týká průměrných cen tepla pro rok 2016, která v Ostravě zůstane v úrovni roku 2015 beze 

změny, tzn., na úrovni 529,7 korun za gigajoule včetně 15% daně z přidané hodnoty, což je 

jeden z bodů, který je předmětem činnosti té odborné komise, která byla zřízena za účelem 

garance cen tepla. Informoval, že srovná-li všech 32 statutárních měst na území České 

republiky, tak v Ostravě je cena tepla v té výši, kterou říkal, tzn., 529,7 korun za gigajoule, je 
čtvrtou nejnižší, tzn., tři města mají cenu o něco nižší a zbývajících 28 statutárních měst má 

cenu tepla vyšší. Jinak všechny ceny tepla ve všech statutárních městech se pohybují 

v intervalu od 484 korun za gigajoule, což je nejlevnější cena, týká se Pardubic, až po 705,8 

korun za gigajoule, což je výrazně více, v případě Liberce, takže Ostrava je na tom skutečně 

cenově na dně. Podstatná informace je ta, že se cena proti roku 2015 nezvyšuje. Dále řekl, že 

by chtěl navrhnout kompletní odvolání všech zástupců města v této odborné komisi, kterými 

dneska jsou Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Ing. Lumír Palyza, bývalý 1. náměstek 

primátora, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí a pan 

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a na jejich místa chce navrhnout Mgr. 

Jaroslava Novotného
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Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora pro životní prostředí, doc. Ing. Ivetu 

Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora pro oblast financí a rozpočtu, Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora. Dále 

řekl, aby učinili za dost předpisům, je třeba jeho návrh rozdělit prakticky do pěti bodů, tím 

myslí, že by usnesení k bodu č. 3 mělo 5 bodů, a to: 
Zastupitelstvo města 
1) projednalo 
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 
Primátor poznamenal, že bod 1) usnesení je v relaci s tím, co je v tomto materiálu uvedeno a 
dále by byly do usnesení doplněny čtyři nové body, a to: 

2) si vyhrazuje 
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní 

komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění 

dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. 

října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora 
Ing. Lumíra Palyzy, člena ZM 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora 
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje 

3) odvolává 
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy 

o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností 

Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia 

Energie ČR, a.s.), a to: 

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje 

4) si vyhrazuje 
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní 

komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění 

dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. 

října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora 
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 

5) jmenuje 
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy 

o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6 uzavřené se společností 

Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia 

Energie ČR, a.s.), a to: 
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Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 
doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 

JUDr. Babka sdělil, že se mu zdá, že personální otázky v Ostravě se začínají řešit zásadně 

v noci, neboť si nedokáže představit, že od včerejší porady předsedů politických klubů, na 

které všichni seděli, se panu primátorovi urodil v hlavě tento návrh usnesení. Myslí si, že 

Dalkia resp. Veolia a její smlouva je velmi významná i z toho titulu, o kterém pan primátor 

hovořil, tzn. ve vztahu k té ceně a myslí si, že by si i změna personální zasloužila širší diskusi, 

minimálně na úrovni předsedů politických klubů. Nemluví o elementární lidské slušnosti 

např. při odvolávání hejtmana Moravskoslezského kraje, zda o tom byl alespoň spraven. 

Doporučil, aby návrh pana primátora na zastupitelstvu projednáván nebyl a aby z této části, 

kterou on navrhnul a dlouze odcitoval, aby usnesení přijato nebylo. 
Ing. Macura, MBA, předal slovo Mgr. Pxxxxxxxxx, občanovi města Ostravy, který se 

přihlásil do diskuse k tomuto bodu. 
Mgr. Pxxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jmenuji se 

Rxxxx Pxxxxxxx a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych se 

vyjádřil ke zpracování materiálů, které jsou vám předloženy k bodu č. 3. Vážený pan Ing. 
Jxxxxxxx Nxxxxxx, dnes již bez nadsázky legendární aktivní občan našeho města, který se 
snaží pomáhat lidem v jejich životech všude tam, kde politická reprezentace naprosto selhává, 

vám dnes předložil k posouzení svůj podnět. Vážený pan Ing. Nxxxxxx se pečlivě věnuje 

otázkám nezdražování tepelné energie v Ostravě již řadu let. Jde o jeho specializované téma a 

z toho důvodu pak prosím přistupujte k jeho občanskému podnětu s náležitou pozorností a 

pochopením. Já bych chtěl ocenit, že pan primátor se o to nyní snažil. Nyní k samotné 
dokumentaci, kterou město zveřejnilo na svém webu k bodu č. 3. Prosím o vysvětlení, proč 

jsou v těchto dokumentech začerněna jména politiků s veřejnou funkcí, váženého pana 

hejtmana a vážených zastupitelů. Zákon o ochraně osobních údajů nic takového neukládá. 

Naopak. V případě politiků s veřejnou funkcí mají občané plné právo na informace. Prosím, 
uvědomte si, že letos proběhnou krajské volby a voliči by měli mít potřebná data ke svému 
rozhodování v nezkreslené podobě. Pro srovnání bych rád uvedl, že například jméno vám 

všem jistě dobře známého váženého pana Pxxxx Hxxxxxxxx nst., jenž nemá žádnou veřejnou 

funkci, bylo zveřejněno na městském webu k bodu č. 21 programu jednání dnešního váženého 

zastupitelstva, a to dokonce ve stejné části textu s váženým panem poslancem evropského 

parlamentu Petrem Machem z předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“. Jistě cítíte 

ten nepoměr. Politik, ten je začerněn, ale občan, ten je zveřejněn. Velmi zajímavé. Možná, že 

již je ale třeba vážený pan krajský hejtman pouze soukromá osoba a občané o tom nevědí. 

Moc bych poprosil, abyste v dokumentaci pečlivě začerňovali jména občanů bez veřejné 

funkce z důvodů ochrany jejich soukromí a práva na nerušený život, ale v případě 

profesionálních politiků ve veřejné funkci to prosím nedělejte. Velice vám děkuji za akceptaci 

mého podnětu a za vaši pozornost.“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Mgr. Pxxxxxxxxx za příspěvek a předal slovo Ing. 

Nxxxxxxxx, občanovi města Ostravy, který se přihlásil do diskuse. 
Ing. Nxxxxxx, občan města Ostravy, řekl:  „Na programu je dnes můj podnět ze 7.12.2015 

odvolat z odborné komise k cenám tepla pana hejtmana. Už  17. 8. 2015 jsem dle zákona č. 

106/1999 Sb., magistrátu poslal dotaz, jaký vztah nyní má pan hejtman k městu a jeho 

občanům (kromě toho, že je naším spoluobčanem) a jaký kdy poskytnutý závazek, či 

prohlášení by porušil, pokud by zájmy města a jeho občanů zastupoval špatně, či se třeba 

jednání pracovní komise ani neúčastnil? Došel mi magistrátní list ze 3.11.2015, ve kterém je i 

napsáno: ".......Pan hejtman vůči  městu Ostravě nepřevzal žádný závazek ani neučinil žádné 

Přepiorovi

Přepiora
Radek Přepiora

Jaroslav Novotný

Novotný

Petra Hadaščoka

Přepiorovi
Novotnému

Novotný
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prohlášení ve vazbě na jeho účast jako člena v odborné pracovní komisi.........."  
Proti volbě pana hejtmana do komise jsem vystoupil už na 2. zasedání zastupitelstva 

17.12.2014 v diskuzi k bodu 13 programu. Tehdy po výměně názorů mezi panem Ing. 
Palyzou a panem primátorem 23 hlasy pro při 23 zdrženích se nebyl přijat návrh pana JUDr. 
Semeráka, aby se členem komise stal Ing. Pražák, Ph.D., a tak byl potom do komise zvolen 
pan hejtman, když 11 zastupitelů se hlasování zdrželo. Pan hejtman nesložil slib, který jste 

složili vy, a tak se vůči občanům Ostravy k ničemu nezavázal. Je Vám navrženo přijmout 

usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu je dlouhodobě známo 

stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být 

projednány  věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním není, když pan primátor otevře 

diskuzi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. 
Ani rada města 15.12.2015 nedbala povinnosti, stanovené ji v  bodu 6 přílohy 1 Jednacího 

řádu rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra 
věcného, zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek - v tomto případě nulový. 

Návrh usnesení proto mohl být, že zastupitelstvo podnět zamítá, nebo přijímá, ne ale, že jste 

to projednali. Proto Vás, vážení zastupitelé, vyzývám, abyste pro přijetí navrženého usnesení 

nehlasovali. Tím umožníte, aby vám byl později předložen řádný materiál, za což vám děkuji. 
A k tomu, co bylo před chvílí předneseno ústně. Již 20 let je známo, že v Ostravě je přebytek 

tepla, protože tady je víc výrobců. Teplo zde vyráběly Moravskoslezské teplárny, Zásobování 

teplem, Energetika Vítkovice a Energetika Nové Huti. Čtyři výrobci. Z toho Energetika Nové 

Huti dodávala i Moravskoslezským teplárnám a možná dodává dodnes Veolii, tím si nejsem 

jistý, ale Dalkii určitě. To není, prosím, argument. Jsme jediné město v České republice, kde 

je přebytek tepla. Další věc. Tady je navrženo, abyste schválili čtyři nové členy do pracovní 

komise. Ze smlouvy je známo, že město má nárok na funkci místopředsedy této komise, tak 

neopomeňte zároveň při tom určit, kdo z těch čtyř nově navržených by měl být tím 

místopředsedou. A to je vše. Děkuji vám za řádné hlasování.“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Ing. Nxxxxxxxx za příspěvek a řekl, že ho trochu překvapil 
tím, že zopakoval doslova tentýž příspěvek, který měl o dva body dřív. Možná mohl přistoupit 

trochu zodpovědněji k času zastupitelstva. Neví, zda Ing. Nxxxxxx navrhuje ten bod stáhnout, 

protože si myslí, že se trochu zasekl v čase, protože on přišel s jiným návrhem. Dotázal se 

JUDr. Babky, zda navrhnul stáhnout celý ten materiál z projednávání, anebo co bylo 
předmětem jeho věcné připomínky. Požádal ho o konkretizaci. 
JUDr. Babka odpověděl, že si návrh občana neosvojuje, on plédoval za to, aby nebylo přijato 

rozšíření usnesení, které citoval pan primátor. Nemá ho před sebou, ani ho neprojednávali, 

proto navrhuje, aby to, co četl pan primátor, přijato nebylo. 
Ing. Macura, MBA, se dotázal, pokud jde o to původní usnesení, které obsahovalo jenom 

jeden bod, zda ho nerozporuje. 
JUDr. Babka odpověděl, že kdyby ho rozporoval, tak by souhlasil s občanem města Ostravy 

a osvojil by si jeho návrh na stažení celého materiálu. To nečiní. 
Ing. Macura, MBA, konstatoval, že jsou proti sobě dva návrhy, on navrhnul rozšířit usnesení 

k materiálu č. 3 o čtyři nové body, ty už mezitím byly zobrazeny na monitorech, proti tomu je 

návrh JUDr. Babky o tomto návrhu na rozšíření nehlasovat, resp. jej nepřijmout. 
JUDr. Babka sdělil, že doufá, že primátor pochopil, že jeho vystoupení směřovalo zejména 

k formě tohoto návrhu a k formální záležitosti, jinak proti návrhu, aby tam byla část vedení 

města, vůbec nic nemá. Jedná se mu o formu projednání tohoto bodu vč. tohoto návrhu a jeho 

poslední otázka zněla, zda byl minimálně pan hejtman o tom spraven. Jde mu i o lidský 

charakter projednávání personálních záležitostí, na které upozorňuje dlouhodobě. 
Ing. Macura, MBA, předal slovo Ing. Nxxxxxxxx, občanovi města Ostravy, který se přihlásil 

s technickou. 

Novotnému

Novotný

Novotnému
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Ing. Nxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Pane primátore, musím se ohradit proti vaší výtce, 

že zdržuji zastupitelstvo. Ukážu vám odtud z balkonu, jak dlouhý byl příspěvek pronesený 

v rámci schvalování programu a jak dlouhý je příspěvek, který jsem přednesl teď. Z toho byla 
část vybrána do toho bodu k programu. Takže k programu byla horní část té stránky, ta spodní 

byla k bodu 3 a toto vidíte, že toto je dvakrát tak dlouhé, čili nešlo o opakování. Ale omluvu 

nežádám, děkuju.“ 
Ing. Macura, MBA, se Ing. Nxxxxxxxx omluvil, neb na dálku pochopil, že dvakrát citoval 

pouze část svého příspěvku. Dále řekl, že nyní mají situaci, kdy on navrhl rozšířit návrh 

usnesení o čtyři nové body, které mají vysvíceny na monitorech, proti tomu JUDr. Babka 

navrhuje hlasovat pouze o původním návrhu usnesení. Řekl, že nejprve budou hlasovat o 

návrhu JUDr. Babky, tzn., o tom, zda zůstává návrh usnesení v bodě 3 v podobě, jak je 
uveden v písemném materiálu. 
JUDr. Babka požádal o odpověď na otázku, zda byl o chystané změně informován pan 

hejtman Moravskoslezského kraje. 
Ing. Macura, MBA, odpověděl, že pan hejtman tuto informaci prozatím nemá, ale on sám 

mu ji osobně sdělí. 
Dal hlasovat o původním návrhu usnesení k materiálu č. 3, tzn. o bodě 1). Hlasovalo 7 pro, 0 

proti, 38 se zdrželo hlasování. Nebylo schváleno. 
Dal hlasovat o rozšířeném návrhu usnesení ve znění, které přednesl. Hlasovalo 31 pro, 5 proti, 

12 se zdrželo hlasování. Schváleno. 
Bylo přijato usnesení č. 0874/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 4 

Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu 
URBACT s názvem "IN FOCUS" 

Diskuse: 
Ing. Macura, MBA, předal slovo Mgr. Pxxxxxxxxx, občanovi města Ostravy, který se 

přihlásil do diskuse k tomuto bodu. 
Mgr. Pxxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jmenuji se 
Rxxxx Pxxxxxxx a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dokumenty, které 

máte připraveny k bodu č. 4, mají úzkou vazbu na přípravu tzv. Strategického plánu města. 

Ten je navíc také na programu vašeho jednání. K dané problematice mám připraven jeden 

z mých dalších diskusních příspěvků. Chtěl bych se nicméně vyjádřit přímo k materiálům k 
programovému bodu č. 4 dnešního váženého zastupitelstva. Předně mi prosím dovolte, abych 
se vás zeptal, zda jste se podívali na webové stránky „urbact.eu" a nastudovali jste si je? 
Východiska pro tzv. „inteligentní specializaci“, tzv. „akční plán“ zpracovávaný v rámci 

celého projektu, kam se Ostrava hlásí, bude řešit mj. tzv. „podrobnou specifikaci“ konkrétních 

aktivit se vztahem k životu jednotlivých občanů našeho města. Opět jde o propagování 

nebezpečné „smart agendy“ chytrých měst, nových šmírovacích technologií, 

všudypřítomných mikročipů, skenerů a o vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými 

„smart městy“ v Evropě právě o fungování samotných chytrých měst, internetu všeho a třeba 

o způsobech konkrétní interakce mezi lidskými bytostmi a stroji. Dovolte mi, vám tedy sdělit 

jeden možný příklad takové interakce. Mnozí z vás možná zaznamenali v letošním lednovém 

tisku zprávu, že ostravští vědci vyvinuli za přispění štědrých dotací z veřejných rozpočtů 

mobilní aplikaci a systém pro automatické odečítání stavu vodoměrů v soukromých obydlích 

občanů. Z jedné strany jde jistě o výhodu pro občany, koncové spotřebitele. Z druhé strany 

jde ale zároveň o nové nebezpečí při napojení takového vynálezu online na internet. 

Novotný
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Kyberzločinci, hackeři, totiž posléze díky tomu mohou dokázat monitorovat konkrétní 

soukromou nemovitost, sledovat návyky jejich obyvatel a při vhodné příležitosti zaútočit. O 

potlačování legitimního politického disentu už ani raději nehovořím. Nejrůznější „smart“ 

měřidla budou v příštích letech občanům motivačně vnucována dle plánů Evropské komise a 

tzv. konceptu „chytrých měst“, budou montována do všech domácností pod záminkou úspory 
energií, zajištění většího komfortu spotřebitelů. Uživatel předmětného chytrého měřidla už 

pak ale nebude mít bohužel možnost ovlivňovat automatickou komunikaci takové elektroniky. 

Dojde k nebetyčným zásahům do jeho soukromí. Nebude už posléze moci ani takový přístroj 

hardwarově vypnout (softwarově totiž dokáže hacker na dálku přes internet obejít takřka 

každé zabezpečení), protože z hlediska občana by mu po otevření zapečetěné vnitřní části 

měřidla hrozila pokuta a dokonce trestní stíhání. Jenže chytrá měřidla v chytrých městech 
představují zkrátka nehorázné kybernetické riziko, jsou nástrojem likvidace přirozených práv 
a svobod občanů už i u nich doma, pokud si ovšem včas nedokáží obstarat svou vlastní 

energetickou nezávislost a neodpojí se definitivně od inženýrských sítí. Chytrá řešení ještě 

totiž neznamenají to, že jsou pro občany bezpečná! Budou však pro některé firmy se státní 

podporou jistě báječným výdělkem. Na druhé straně pro svobodomyslné občany půjde o 
motivačně povinně vnucovaný šmírovací sociální experiment. Vždyť si jen vzpomeňme na 

chytrou kartu ODISka. Sám vážený pan ostravský primátor přiznal v listopadu 2015 při 

jednání městského zastupitelstva, že je cílem mnoha ostravských politiků docílit sledování 

obyvatelstva právě prostřednictvím výše uvedených karet zatím třeba v autobusech, 

tramvajích apod. Prosím proto vážené zastupitelstvo, ujistěte nyní veřejnost formou přijetí 
vašeho nového usnesení, že v případě přijímání jakýchkoliv aplikovaných chytrých řešení a 

zavádění tzv. chytrých technologií: bude posléze zaručen každému obyvateli Ostravy 
v případě jeho zájmu plný a nediskriminační opt-out. V případě ignorování mého podnětu 
může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za 

„mlčení znamená souhlas“. Děkuji vám za pozornost.“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Mgr. Pxxxxxxxxx za příspěvek. Řekl, že je překvapen tím, 

co kdy podle Mgr. Pxxxxxxx řekl. Sdělil, že jeho příspěvek je v zásadě konzistentní s jeho 
příspěvky z minulých zastupitelstev. Ubezpečil ho, že město Ostrava, pakliže chystá jakýkoliv 

vstup a zavedení implementací jakékoliv nové technologie, tak velmi pečlivě dbá na to, aby 

touto implementací nebyla postižena práva na soukromí osob obyvatel města Ostravy, a 
nepochybně tomu bude i v případě zapojení města Ostravy do toho projektu „URBACT“. 
Shodou okolností včera měli v Ostravě konzultanta, zástupce z města Bilbaa, které si prošlo 

podobným procesem, kterým prochází dneska město Ostrava a slouží jako benchmark v rámci 

celé Evropské unie pro transformaci měst z těžkého průmyslu směrem k moderním 

technologiím. 
Ing. Macháček sdělil, že si myslí, že by neměli asi za každou cenu vždycky brát všechny 

projekty, které jsou placeny z Evropské unie, jako že jsou přínosem. Z finančního hlediska 

upozornil na způsobilé náklady toho projektu, kdy mezi způsobilé náklady patří mzdy, 
cestovné, ubytování, náklady na chod kanceláře, administraci, vybavení, nájmy, catering. 

Myslí si, že tyto měkké projekty ne vždycky, i když jsou financovány z Evropské unie, jsou 

jakoby důležité a přínosné a spíše by apeloval na to, že i těch 15 %, které platí, tak by měli 

zvažovat k tomu, jestli jsou účelně vynaložené. 
Ing. Šebesta podpořil slova Ing. Macháčka. V materiálu jsou uvedeny pouze náklady na ten 

základní projekt, ale dopady na město v další fázi už nejsou vůbec známy, vyčísleny ani jinak 

specifikovány. Předpokládá, že pokud by měli realizovat to, co se možná provede ve strategii 
tohoto projektu, tak pak ty náklady by dopadly na město, možná i na obyvatele města a tudíž 

by si u takového materiálu představoval, že tam tyto náklady alespoň nastíněny budou. Není 

tomu tak, proto si myslí, že tento projekt zrovna pro město vhodný není, protože jenom ty 
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výsledky, které tam jsou a co by to mělo městu přinést, tak si myslí, že nejsou adekvátní 

nákladům, které by to město stálo. 
Ing. Macura, MBA, odpověděl, že to není tak, že se město hlásí do všech programů, které 

přichází. Nechal zpracovat historicky na základě žádosti pana JUDr. Babky určitý přehled 

programů, do kterých se město zapojilo, a do kterých ne. Řekl, že na to nemají kapacity 

peněžní a hlavně lidské, aby chodili do všeho, co přichází. Na druhé straně toto je projekt, u 
kterého si je téměř jist, že z něho můžou čerpat pozitivní výstupy ne v podobě nějaké 

implementace, nějakých konkrétních technologií, ale v podobě přístupu ke tvorbě městské 

strategie, kterou, a je to jeden z bodů, který budou dneska na zastupitelstvu projednávat, kde 

je dobře se učit ze zkušeností měst, která si podobným procesem jako Ostrava již prošly a 

v tomto případě mají možnost tyto zkušenosti získat, neříká úplně zadarmo, ale téměř 

zadarmo a věří, že budou přínosné. On osobně takového dojmu po debatě se zástupcem toho 

programu „URBACT“, který včera v Ostravě byl, tuto důvěru nebo téměř jistotu v toto nabyl. 
 
Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 32 pro, 5 proti, 13 se zdrželo 
hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0875/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 21 

Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

Diskuse: 
JUDr. Babka sdělil, že se hlásí ještě k bodu č. 3. Chtěl se přihlásit ještě dříve, než primátor 

otevře diskusi k následujícímu bodu. Řekl, pro záznam, že si projel sjetinu usnesení k bodu č. 

3 „Podnět občana statutárního města Ostravy“ ve vztahu k jeho návrhu, kdy se zdržel 

hlasování. Nechtěl by vypadat jako pitomec za 50 let, až to třeba bude někdo číst, proto by 
chtěl říci, že jsou tam uvedeni ti, kteří ho podpořili a kteří to určitě tak nemysleli a jsou tam 

uvedeni ti, kteří to nepodpořili, ale chtěli to podpořit. Pro záznam řekl, že usnesení 

nezpochybňuje. 
Ing. Macura, MBA, předal slovo Mgr. Pxxxxxxxxx, občanovi města Ostravy, který se 

přihlásil do diskuse. 
Mgr. Pxxxxxxx, občan města Ostravy, nejprve v krátkosti upozornil, že u minulého bodu 

občan požádal o osvojení návrhu na usnesení a nebylo to umožněno. Dále řekl: „Dobrý den, 
vážené dámy a pánové. Jmenuji se Rxxxx Pxxxxxxx a jsem občanem České republiky s 
bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká materiálů, které vám byly předloženy k bodu č. 21. 

Neobsahují totiž z neznámých důvodů informace o následujících usneseních váženého 

zastupitelstva. Usnesení č. 0521/ZM1418/8 ve věci polanských stavebníků a usnesení č. 

0511/ZM1418/7, které řešilo zveřejňování zápisů z jednání váženého Sboru starostů a 

usnesení č. 0343/ZM1418/5 mj. ve věci první odpovědi váženému panu europoslanci 

Machovi ze strany Svobodných občanů (Svobodní). Prosím vážné zastupitelstvo, aby 

zahrnulo do výsledných zpráv informaci o plnění či neplnění mnou výše uvedených usnesení. 

Není přeci možné, aby vážené zastupitelstvo něco odhlasovalo a daný úkol byl posléze 
ignorován. K zápisům z jednání váženého Sboru starostů pouze dodám, že již byly z velké 

části letos získány a zaslány váženému panu primátorovi Macurovi díky zákonné žádosti o 

informace, která vzešla z vstřícné činnosti právě strany Svobodných občanů, dnes 

předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“, kteří se snaží Ostravě pomoci s realizací 

konceptu svobodné, vstřícné, otevřené Radnice. Dále bych vás poprosil o úpravu stavu plnění 

usnesení váženého zastupitelstva č. 0673/ZM1418/10 ve věci druhé odpovědi váženému panu 
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europoslanci Machovi, předsedovi strany Svobodných občanů, které bylo rozporováno dne   
6. ledna 2016 oficiálním podnětem váženého pana občana Pxxxx Hxxxxxxxx nst. Podle 
stávajícího právního výkladu bylo totiž výše uvedené usnesení schváleno mimo zákonný a 

ústavní rámec, jelikož došlo v době jeho přijetí k cenzuře občanů i zastupitelů, kteří chtěli 

vystoupit k souvisejícímu bodu programu váženého zastupitelstva. Výše citované usnesení by 

mělo být správně zneplatněno a související materiál by měl být posléze znovu zařazen na 
program jednání váženého zastupitelstva tak, aby mohl být konečně řádně prodiskutován 

všemi oprávněnými občany i zastupiteli včetně případné osobní účasti váženého pana 

europoslance Macha. Až teprve následně lze přijmout právoplatné usnesení. Zároveň prosím, 

abyste provedli korektní anonymizaci jména váženého pana Pxxxx Hxxxxxxxx nst. ve 
výsledných materiálech publikovaných k bodu č. 21 na oficiálním městském webu, aby bylo 

učiněno za dost dikci zákona o ochraně osobních údajů. Prosím, aby byly mé podněty 

zahrnuty do výsledné zprávy váženého zastupitelstva, aby se k nim nyní vyjádřili jak zde 
přítomní právní experti, tak členové kontrolního výboru města a aby si tyto mé návrhy někdo 

z vás osvojil, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji vám.“ 
Ing. Macura, MBA, se dotázal, zda si někdo ze zastupitelů chce osvojit návrhy Mgr. 

Pxxxxxxx. Nikdo si návrhy neosvojil. 
Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0876/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 24 

Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava 

Primátor Ing. Macura, MBA, řekl, že vhledem k tomu, že k tomuto bodu byl vyžádán 

předklad, tak by to nejprve krátce uvedl a poté by požádal zde přítomného zástupce realizační 

společnosti. Uvedl, že všichni vědí, že s rokem 2015 skončilo období, na které byla 

zpracována původní strategie rozvoje statutárního města Ostravy a samozřejmě jakožto 

odpovědné vedení města rozhodli v těchto informativních zprávách pro zastupitelstvo 

pokračovat, pracovat na nové strategii města, která by pokryla období do roku 2023. 

Takovými základními rozdíly, kterými by se chtěli oproti minulým obdobím řídit, a které jsou 

pro ně důležité, jsou participace a komunikace. Participace znamená, že chtějí do přípravy 

strategie města zahrnout v maximální možné míře „stakeholder“ - všechny zainteresované 

strany vč. odborné veřejnosti, myslí tím té části občanské veřejnosti, která se těmi problémy 

zabývá a má zájem je řešit, tzn., chtějí ji v rámci práce na strategii podnítit aktivity zezdola. 
Aspekt komunikace je ten, kterým by chtěli tu hotovou strategii potom správně komunikovat 

tak, aby nejenomže nezůstala v šuplíku, ale aby byla přijata městem, jeho občany, různými 

organizacemi za svou a aby se touto strategií v dalších letech a ti, kteří přijdou po nich, aby se 

jí řídili. Součástí té participace je i zapojení širokého politického spektra vč. opozice tak, aby 

nedocházelo k nějakým případným zbytečným rozporům při případné změně politického 

vedení nebo po dalších volbách apod. Požádal Ing. Dana Konczynu, zástupce společnosti, 

kterou rada města vybrala pro realizaci této zakázky, aby v krátkém příspěvku tu strategii 

uvedl. 
Ing. Konczyna se představil, sdělil, že je také občanem České republiky s bydlištěm 

v Ostravě už bezmála 35 let. Měl tu čest se v minulosti podílet na spolupráci při přípravě 

dohody o partnerství ČR pro využívání strukturálních fondů na dalších 7 let. Spolupracoval 

při přípravě strategického plánu Prahy, který zrovna prochází participativním projednáním 

s občany města Prahy, zároveň připravoval integrovanou teritoriální investici, díky které může 
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Ostrava společně s ostatními statutárními městy v kraji čerpat v následujících letech až 7 

miliard korun a je mu ctí, že může před zastupitele předstoupit a i svým slovem, svou 
prezentací je pozvat k tomu, aby se v následujících měsících aktivně účastnili přípravy 

strategického plánu, s kterým by chtěli zase na dalších 7 let posunout město o kus dál, možná 

mezi ta evropská města, se kterými se můžou měřit, třeba i v tom projektu „IN FOCUS“, 

který jim byl včera v Ostravě představen. V žádném případě nevycházejí z nuly, ani si to 
nemyslí, strategický plán města Ostravy jako zpracovatele dobře znají. Dneska zastupuje 

zpracovatele strategického plánu konsorcium společností BeePartner a.s. a RPIC-ViP s.r.o. 
RPIC-ViP se podílel na zpracování poslední verze strategického plánu města Ostravy a on se 

za ním pokusí v krátkosti ohlédnout. V roce 2009 by si v podstatě nepředstavil to, co za 

posledních 7 let v Ostravě viděl, tu proměnu. Jsou tady minimálně dvě památky, které 

navštěvuje nejvíce návštěvníků v republice mezi pěti nejnavštěvovanějšími – Dolní oblast 

Vítkovice a ZOO, samozřejmě i díky slůněti, což bylo velmi těžké období ze strany města 

Ostravy, ale podařilo se. Nepředstavil si, že bude zvát na prestižní akce lidi z jiných měst do 

místa zvaného „Gong“, nepředstavoval si, že projdou takovým terminálem, jako je na Svinově 

nebo na opraveném Přednádraží, nepředstavil si, že na in-line stezce dojedou až do Frýdku-
Místku, že se mezitím může zastavit podél opravených cest kolem Ostravice. V podstatě 

netušil, že tady bude super počítač, který bude patřit mezi 40 nejlepších počítačů světa. 
Netušil, že bude jezdit nízkoemisními autobusy a zároveň nevěděl, že vznikne takový stadion, 

jako je hala ve Vítkovicích. Pro něj osobně jako občana Ostravy, který bydlí kousíček 

nedaleko odsud od magistrátu, Ostrava prošla obrovskou proměnou a všechny tyto proměny 

v podstatě před sedmi lety zachycoval strategický plán města Ostravy ve scénářích a najdou je 

tam. Najdou tam tu představu konkrétní, najdou tam představu o tom, že budou přitahovat lidi 

do atraktivních míst, budou lidi přitahovat i k novým technologiím, že tady bude otevřena 

Lékařská fakulta, na kterou se budou moci hlásit studenti ke studiu oboru lékařství, že bude 

zrekonstruována fakulta elektrotechniky. Co se možná nepodařilo, ale co ohromně 

zaktivizovalo, a určitě se toho aktivně mnozí ze zastupitelů účastnili, bylo Evropské hlavní 

město kultury, které bohužel už úplně nezáviselo na nich, záviselo to na jiné komisi, která 

nevyhodnotila nejlepší návrh jako nejlepší, ale zase díky nejlepšímu návrhu, alespoň za něj 

osobně, se mohl zúčastnit spousty akcí, ať už to bylo ve Staré aréně, v Cooltouru, v kinech, 
v divadlech po Ostravě, veřejných setkáních apod. I ta veřejná setkání je (zpracovatele) 

inspirovala k tomu, jakým způsobem by chtěli přistoupit ke strategickému plánu, proto 
navrhli jeho zpracování tak, jak ho navrhli. Proto se nesoustředili pouze na napsání papíru, ale 

soustředili se i na to, aby v následujících 11 měsících ode dneška zapojili do zpracování 

strategického plánu co nejvíce lidí, kteří mají na srdci co říct, mají nějaký aktivní zájem na 

rozvoji Ostravy a zároveň už se v minulosti nějakým způsobem na jejím rozvoji aktivně 

podíleli. Ví, že doba se mění, ví, že přistupují ke zpracování strategického plánu v době, kdy 

se rozvíjejí různé smart koncepty, smart City, zároveň existují další strategické koncepce, 

které jim vnucují resorty, příp. je navrhují jako dobré řešení pro implementaci atd. Toto si 
všechno uvědomují a právě že s tou erudicí do toho vstupují. Ví, a dneska vnímají rozdíly 

mezi Ostravou a jinými městy právě ne ani v tom, jakým způsobem jsou schopny strategicky 
naplánovat své priority, ale vnímají ten rozdíl v tom, jakým způsobem jsou je schopny 
odkomunikovat s občany města, s klíčovými aktéry města a jakým způsobem jsou ty aktéry 

schopni zapojit do přípravy strategického plánu. Občané v podstatě vyžadují jinou 

komunikaci, než aby jim donesený 150ti stránkový wordovský materiál, který je za úsporné 

náklady ve velmi krátkém čase s přehršlem statistik přesvědčuje o tom, že cesta a priority jsou 

naplánovány co nejlépe. Oni se snaží do toho procesu vnést marketingový přístup, přístup 

komunikační, participativní, o kterém mluvil pan primátor, a budou se snažit, aby zapojili 

cílové skupiny, které si dneska vydefinovávají, aby je správně informovali a aby jim ukázali, 

jakým způsobem se Ostrava může rozvíjet, aby jim ukázali i ty pozitivní věci, které se za 
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poslední roky staly. Zrovna v tomto okamžiku kolegové se zpracovatelskou firmou připravují 

internetové stránky, na kterých všechny ty informace transparentně kdokoli z nich a občanů 

města uvidí. Uvědomují si, že Ostrava má výborný brand a v podstatě chtějí pracovat na tom, 

ať za ním vytvoří příběh na dalších 7 let. Uvěřitelný příběh, za který se budou schopni 

postavit. Jeho osobně trápí veřejné prostory, takže si uvědomuje i po mnoha veřejných 

debatách, které v Ostravě zažil, že Ostrava může pro mnohé občany vypadat tak, jako 

evropská města vypadala před 30, 50, 40 lety, proto by byli rádi, aby se do té debaty zapojili i 

lidé, kteří rozumějí urbanismu, kteří rozumějí architektuře a toto jsou stránky v podstatě 

z prezentace, které vytáhl z prezentace slavného architekta Jana Géla, který takto přistupoval 

a porovnával města ve světě a v Evropě a ukazoval, že pokud se začalo pečovat o jejich 

veřejný prostor, změnilo to velmi jejich tvář a změnilo to i aktivitu obyvatel, což je v podstatě 

jejich filozofie, jejich směr, kterým chtějí při tom zpracování také jít, tzn. nezaměřovat se na 

takové ty bezobsažné fráze typu zvyšování zaměstnanosti, které ve strategii určitě budou, ale 

aby byli schopni za rok ukázat konkrétní změny, kterými město věří, že udělá ve svém 

půdorysu třeba i v centru Ostravy, po jehož oživení volá tolik občanů a ještě pořád si není za 

sebe jistý, jestli si přesně ví rady a byli by moc rádi, aby podpořili takové oživení v Ostravě. 

Byl požádán, aby to odprezentoval co nejrychleji. Chtěl ukázat, jakým přístupem o tom 

přemýšlí, jakým způsobem se na to koukají, inspirují se ve Vídni, v Praze, má tu čest být 

v pražském týmu na institutu plánování a rozvoje, kde v podstatě s kolegy, kteří tam to 

participativní plánování i tu architekturu zapojí do debat, můžou tuto zkušenost přenášet do 
Ostravy a samozřejmě využívat spoustu věcí, se kterými mají zkušenosti z minulých let. 

Způsob zpracování co do metodického postupu bude odpovídat tomu, co je obsaženo v 

metodice pro zpracování veřejných strategií tak, jak je vyvěšeno na Ministerstvu pro místní 

rozvoj, projdou všemi fázemi, fázemi analytickými, ze kterých zjistí nějaké hlavní problémy, 

zjištění, z diskuzí s občany, z diskusí s klíčovými aktéry, s experty je převedou v cíle, 

strategické priority a vize, které prodiskutují ideálně i společně se zastupiteli na následujících 

zasedáních a v návaznosti na to v návrhové části budou hledat konkrétní opatření. Ten proces, 
který navrhují oni, se proti tomu standardnímu liší v další přidané hodnotě, kterou k tomu 
chtějí přidat. Je to zároveň volání spousty lidí, se kterými se setkal za poslední roky mj. i díky 

tomu, že v Ostravě v podstatě pořádá festival mezinárodních dokumentárních filmů o lidských 

právech a při těchto debatách o budoucnosti Ostravy narazili na to, že i těm lidem, kteří o ní 

mají celkem jasné představy, chybí debata o vizích, takže navrhují, aby se v následujících 

týdnech a měsících v podstatě i konkrétní kampaní a zapojením lidí do toho, jakou si Ostravu 

představují, tyto vize zkusili zformulovat a zkusili tuto představu společně s nimi dát do kupy, 

a proto tam založí kromě standardního zpracování i pracovní skupinu a debatu o tom, jaká je 

představa o Ostravě v roce 2023. Zatím ji pracovně nazývají pracovní skupina „vize“. 

Zároveň nad rámec toho projektu by moc rádi založili skupinu, která by v průběhu roku měla 

pracovat a společně se scházet k posílení brandingu a image Ostravy, což taky pochopili jako 

celkem silné téma, které má posílit komunikaci směrem ven ke specifickým cílovým 

skupinám, specifickými silnými nástroji a inspirují se v tomto případě třeba v Brně a 

v Jihomoravském kraji, kde tyto dvě instituce ve spolupráci spolu byly díky jasnému 

marketingovému přístupu schopny navázat na sebe až dvacet, třicet partnerů ze soukromé 

sféry, z velkých hráčů, kteří podpoří jejich marketing navenek proto, aby přilákali více turistů, 

občanů do města. Ví, že jim silně ubývá obyvatel, jenom v Ostravě asi 40 000 za posledních 

20 let a ví, že ten trend se nezpomaluje, protože je ovlivněn historickou zkušeností. Branding 

by tomuto mohl pomoct a zároveň přilákat i nové investory apod. Další věc, kterou připravují 

nad rámec, je obecný pláč, neštěstí při zpracovávání strategií, a to jejich následná 

implementace. Dovolí si tvrdit, že odbor strategického rozvoje, který je v podstatě úzkou 

součástí týmu, bude chtít evaluovat ten strategický plán ještě malinko podrobněji, než to 

provedl on tím stručným výčtem, nicméně rádi by se zaměřili v té druhé půlce zpracování na 
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to, ať jasně ukáží, jakým způsobem těch cílů chtějí dosáhnout a jakým způsobem to budou oni 
na městě realizovat, tzn., jakým způsobem se do toho zapojí odbory, příspěvkové organizace a 

partneři města. Pro tento účel by rádi založili pracovní skupinu nazvanou „implementace“ a 

chtějí s ní předem předejít tomu, že by se o strategickém plánu vůbec přemýšlelo jako o 

dokumentu. Jedna z nejúčinnějších strategií v ČR, inovační strategie Jihomoravského kraje, 
neexistovala v době, kdy ji implementovali, protože stála na dohodě partnerů, stála na dohodě 

těch institucí, na tom, co budou dělat, věděli to dopředu a nepotřebovali to vidět na papíře, 

stálo to na jejich proaktivní spoluúčasti. Připravil si pár obrázků, na kterých jsou jejich 

představy. Raději si představí v analytické fázi „Focus groups“ lidi, kteří se konkrétně sejdou 

nad problémy, které vydefinovali o Ostravě v průzkumu, jehož dotazník právě připravují, 

který by měl ve spolupráci i se zastupiteli najít co největší odezvu a zjistit, co vlastně občany 

trápí a potom si s nimi o tom podiskutovat. Velmi rádi by je zapojili do zpracování 

strategického plánu minimálně v úrovni hledání těch představ, jejich vizí, jejich zkušeností, 

které mají ze zahraničí, do debaty o tom, co je pro Ostravu nejdůležitější, čím se může 

inspirovat jinde, co je pro Ostravu schopné přenést z jiných měst, kultur, protože všechno 

přenositelné není. Velmi rádi by občany zapojili, pokud to bude možné, i s útvarem hlavního 

architekta do debat o tom, kde konkrétně v jejich místě třeba s podporou komunitního 

přístupu můžou měnit svoje sídliště, můžou měnit svoje ulice, můžou sami přispět k tomu, co 
můžou dělat a zrovna mezinárodní projekty, které jsou součástí projektu „URBACT“ k tomu 
vyvinuly celkem účinné nástroje, kterým se říká místní akční skupiny, místní podpůrné 

skupiny, místní akční plány, které mají celkem jasně popsanou metodiku, jak vlastně zapojí 

občany do toho, o čem můžou rozhodovat. Je to pro ně transparentní, pro ně otevřené a 

zároveň pro ty občany je to taková výzva a pozvání k tomu, že můžou něco ovlivnit na svém 

okolí a nejenom čekat na to, až se něco schválí. Toto je způsob, jakým by chtěli strategický 

plán i komunikovat, jednoduše, srozumitelně, co nejatraktivnější formou, lidi oslovit 

způsobem, který doposud neznají, tzn. motivovat je k tomu, ať řeknou to, co mají na srdci a 

samozřejmě na konci si strategický plán i velmi jednoduše potom za 7 let po jeho 

implementaci vyhodnotit a zase takovou vizuální formou, ať si nemusí vypisovat, co všechno 

se udělalo, protože to vidí kolem sebe, když po Ostravě jezdí tramvají, ať už do školy, do kina 

nebo do práce, ale zároveň ať to vidí i na papíře, toto všechno se udělalo za 7 let, toto všechno 

jsme pro vás naplánovali v roce 2016 a toto jsme v roce 2023 ověřili, dneska to stojí. Dneska 

takto vyhodnocují regionální operační program, ve kterém se podílel na strategickém 

plánování, a jsou schopni ve spoustě indikátorů dokázat, že těch 700 projektů přispělo 

ohromným způsobem Moravskoslezskému kraji. Kde v tom procesu vidí zastupitele, je 
samozřejmě v rámci řádných projednávání, kdykoliv rádi přijdou s informací, kdykoliv rádi 
přednesou závěry analytických částí a návrhových částí. Celý ten proces bude mít řídící výbor 

složený převážně z vedení města a zároveň bude mít interní realizační tým a ten bude počítat i 

se zapojením komisí a výborů města do zpracování minimálně v té podobě, v jaké se 

standardně připomínkuje. Budou informováni a samozřejmě budou osobně obcházeni tam, 

kde to bude nejvhodnější. Tým zatím konsolidují, ale je to nová zkušenost. Ostravský odbor 

strategického rozvoje se velmi aktivně účastní plánování, jak na plánu komunikace, tzn. 

nástrojích - komunikaci s cílovými skupinami, tak na té participaci i na té přípravě projektu 

samotného, a potom ty pracovní skupiny, tematické skupiny, zapojení veřejnosti formou 

interview, řízených rozhovorů, veřejných debat apod. S tím vším takto pracují do budoucna. 

Zastupitele budou oslovovat, budou mít veřejné stránky k dispozici, budou je oslovovat 
emailem i prostřednictvím jiných kanálů a budou velmi rádi za jakékoliv jejich aktivní 

zapojení a podporu toho, co vlastně tvoří pro ně, pro město a občany tohoto města. Na konci 

by si představil na internetových sociálních sítích strategický plán prezentovaný spíše formou 

spokojeného člověka než mapou města. Spíš je to jeho přání a ten spokojený člověk by byl 

ideálně tady někde z Masarykova náměstí z nějaké akce. Poděkoval za pozornost a řekl, že 
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věří, že je přesvědčil o tom, že přístup k tomu zpracování je jiný, než jak znají ze standardních 

strategických plánů, není to ta šeď připomínkování prostřednictvím wordu a hromadných 

emailových korespondencí. Budou chtít aktivní účast zastupitelů, občanů města atraktivní 

formou, budou jim naslouchat a budou rádi za jakoukoli jejich podporu, proto je i na zasedání 

zastupitelstva města, vyzývá je k tomu a předem jim za to děkuje. Na závěr řekl, že je 
připraven zodpovědět jakékoliv jejich otázky. 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Ing. Konczynovi za předložení prezentace. 
 
Diskuse: 
Ing. Juroška, Ph.D, řekl, že nikterak nezpochybňuje užitečnost plánu. Bylo by to v rozporu 
s jeho politickým přesvědčením. Je vděčný, že je toto téma zařazeno na zasedání 

zastupitelstva. Částečně o tom hovořil již minule. Neví, zda to byl plán, zařadit to na leden, 

asi patrně ano a tudíž předběhl dobu. Dále řekl, že by současně položil pár otázek. U 

některých dalších plánů strategických dokumentů je projednáván nejprve záměr, měli i nějaké 

takové na minulém zasedání zastupitelstva a teprve potom se sahá k nějaké té realizaci. 

Primátor správně řekl, že je to informace o už probíhajícím procesu tvorby poměrně 

významného dokumentu, který předtím (ten záměr) nebyl projednán na zastupitelstvu. 

Dotázal se, zda na výběr toho zhotovitele bylo realizováno nějaké výběrové řízení, nebo 

jakým způsobem probíhalo to, že vstoupili do toho smluvního vztahu a že už to všechno běží. 

Zda bylo osloveno více společností nebo přišli zástupci těchto společností a řekli, že by bylo 

dobré něco takového učinit. Současně, když se díval na ten rozpočet, jsou tam i zvláštní 

položky, jako definování vizí. On se naivně třeba domníval, že i tohle je součástí nějakého 

politického procesu, tzn., že vstupují do té soutěže a následně i do té realizace politiky 

s nějakými vizemi a že není úplně nutno, aby za ně ty vize definovali externí dodavatelé, tzn., 
že na to by se chtěl zeptat. Myslí si, že ta politika není jen o počtu náměstků, ale i o přinášení 

nějakých těch vizí a jednou ze součástí té nabídky je čtvrt milionu nebo kolik za definování 

vizí statutárního města Ostravy, což mu připadá poměrně divné a zvláštní. Požádal o odpověď 

na své otázky. 
Ing. Macura, MBA, odpověděl, že oceňuje jeho příspěvek. Vždycky je v tom jistá dávka 

humoru z jeho strany, což si velmi cení i s důrazem na jeho kladný přístup k tomu plánování. 

Vědí, a proto jistě chápe i on, potřebu plánování městské strategie. Proč nebyl projednáván 

nejprve záměr? Odpověděl, že je nenutí nic k tomu, nejprve na zastupitelstvu projednat záměr 

zpracování strategie tím spíš, že strategický plán bere jako standardní plánovací dokument, 

který by to město mělo mít. On několikrát v průběhu loňského roku říkal, že je čeká práce na 

nové městské strategii. Je obecně známou informací, že ta původní strategie končí rokem 

2015 a logika věci říká, že je třeba začít připravovat novou městskou strategii. Bere, že když 

by se byl býval zpracovával nějaký strategický plánovací dokument, který je do jisté míry 

výjimečný, mimořádný, např. ho napadá plán městské mobility, který není standardním 

dokumentem, který se průběžně dělá, nebo není dokumentem obvyklým, ví, že plán mobility 

mají v tuto chvíli, tuší, jenom dvě města v republice, tak v tomto případě by bral za rozumné 

takovýto záměr na zastupitelstvu projednat. V případě městské strategie, jejíž existence je 

mimochodem i podmínkou čerpání některých dotačních programů, tuto věc považuje za 

samozřejmou, že ji město musí mít a tudíž ve chvíli, kdy končí jistá etapa, je třeba ji začít 

obnovovat. Důvod možná, který by si zasloužil odpověď, a Ing. Juroška, Ph.D, tuto otázku 

víceméně neřekl, a on když hovoří, tak si ji dovolí zodpovědět, i když vyřčena nebyla, je, proč 

k tomu přistoupili až nyní, protože je jasné, že od 1. ledna 2016 jakoby město, když by byl 

úporně účetní, žádnou strategii nemá, neb ta původní končila 30.12.2015. Ten důvod je 

prostý, protože skutečně čekali, aby se dokončily a schválily různé jiné strategické 

dokumenty, které by ta nová městská strategie měla do sebe zahrnout. Je to například již 

zmíněný plán mobility, který dokončili v průběhu loňského roku, je to např. strategie ITI, 
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kterou schvalovali v prosinci. To je důvod, proč až na základě těchto dokumentů chtěli začít 

práci na nové městské strategii. Co se týká výběru společnosti, tak ta otázka je zcela na místě 

a je to vždycky věc senzitivní a diskutabilní. On se osobně nedomnívá, že tvorba městské 

strategie je něco, co se dá soutěžit jako hrušky nebo jablka od zelináře, nebo auta nebo 

tramvaje. Jedná se o vysoce specifickou věc, tudíž oni nevyhlašovali žádné veřejné výběrové 

řízení. V radě města byl předložen jeho návrh na to, aby zpracováním strategie bylo pověřeno 

konsorcium firem BeePartner a RPIC. On to radě města navrhnul na základě interních 

prezentací, které jednak s touto společností a s několika dalšími absolvoval a dospěl k názoru, 

který rada města akceptovala, že konsorcium těchto dvou společností bude dobrým partnerem 

pro tuto zakázku, a to z důvodu referencí, které toto konsorcium má. Znovu připomněl, že již 

historicky zpracovávalo strategický plán Ostravy, resp. alespoň někteří účastníci tohoto 

seskupení pracovali na ITI ostravské aglomerace, což je významný dokument. Pracovali pro 

Moravskoslezský kraj a současně mají přesah i nad rámec tohoto regionu, takže dovedou 

implementovat záležitosti i z jiných měst ČR a dokonce i z jiných částí nebo ty 

nadrepublikové trendy. Někteří z účastníků tohoto konsorcia mají také zkušenosti 

z vyjednávání dotačních programů evropských fondů. Dělali současně jakýsi průzkum cenové 

přiměřenosti té nabídky a doufá, že i tato záležitost se podařila popsat v tomto materiálu. 

Zdůraznil, že cenová nabídka konsorcia je plně srovnatelná s konkurencí. Dokonce, co se týká 

těch hodinových nebo člověkodenních sazeb je nižší, než je konkurenční. Dále zdůraznil, že 

cena za zpracování strategie není cenou fixní, ale tak, jak je definována v tomto materiálu, je 
cenou maximální, a ta cena skutečná se bude odvíjet od skutečně provedených prací a 

vykázaných aktivit dodavatele té zakázky, takže pakliže se ukáže, že některé části toho 

projektu jsou schopni si provést vlastními silami a on o některých má představu, že by to 

možná dokázali, resp. dokázat měli, tak pochopitelně dojde i ke snížení skutečných nákladů 

na tuto zakázku. Další věc, kterou zmínil Ing. Juroška, Ph.D., a vítá, že tu otázku vyslovil, je 
definování vizí. Ing. Juroška, Ph.D., se zeptal, jestli za ně má konsorcium BeePartner a RPIC 

definovat vize a řekl, že by ty vize měli mít politici. Souhlasí s ním do jisté míry, protože to 

rozhodně není tak, že RPIC a BeePartner budou definovat vize za ně. Určitě to tak nebude. Na 

druhé straně ani oni sami, alespoň on si to neklade za ambici a dovolí si říct, ani nikdo 

z dalších 54 zastupitelů, nemá ten boží dar, aby dokázal sám od sebe, ani v tomto kolektivu 
vize města definovat bez účasti dalších zainteresovaných stran bez účasti veřejnosti a dalších 

„stakeholderů“. Smyslem této části této zakázky je nikoliv, aby je dodavatel nabrífoval 

nějakými vizemi, které oni postrádají, ale aby je jakýmsi procesem právě té participace 

dokázal usměrnit v těch jejich představách. Taky se může stát, a měli by to připustit jako 
možné, že ty potřeby města jsou možná v některých ohledech odchylné od těch, které oni mají 

možná zafixovány ve svých hlavách. Na závěr zmínil, že samozřejmě celý ten projekt na 

zpracování strategie prošel komisí pro strategický rozvoj města vč. výběru dodavatele, vč. 

ceny a sdělil, že předsedou komise pro strategický rozvoj města je pan Václav Štolba. 
V. Štolba poukázal na přílohu č. 3 Řídící výbor strategického plánu a sdělil, že dva členové 

tam jsou označeni jako opozice. Dotázal se, proč ostatní nejsou označeni jako koalice. Dále se 

dotázal Ing. Konczyny na fotografii, která byla zobrazena na plátně, zda ví, kde byla pořízena. 
Ing. Macura, MBA, k označení odpověděl, že ani mu se nelíbí, a už je to asi druhá verze 

označení. Nelíbí se mu ani označení generální ředitel a myslí si, že tam nějaké takové taky je. 

Dokázali by to upravit. Smyslem není se známkovat, kdo je jaký, dokonce si ani nemyslí, že 

by složení toho řídícího výboru muselo být definitivní, že by se příp. nedalo rozšířit o další 

zájemce nebo ty, kteří k tomu mají co dodat. Omluvil se za to, protože to není úplně ani podle 

jeho gusta. 
Ing. Konczyna odpověděl, že fotografie je ilustrativní a není z Ostravy. Tou fotografií 

nahradil spoustu svých usměvavých otázek z centra a z ulic Ostravy, které tam nechtěl dávat. 
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V rychlosti vyhledal na internetu fotografii pro představu, jakým způsobem si ilustrativně 

představují komunikaci plánu směrem ven a jejich cíle. 
V. Štolba sdělil, že ho napadlo, když vidí tu fotku, jestli to nebylo foceno někde v Sýrii nebo 
v Turecku. V návaznosti na to doplnil, že na posledním jednání komise pro strategický rozvoj 
byli také seznámeni s aktuálním stavem. Strategický plán je o tom, že prostě speciálně 

Ostrava si chce asi udržet lidi, kteří jsou v Ostravě, příp. zaměřit pozornost jiných lidí, kteří 

by mohli přijít do Ostravy, a to, co jim trošičku ve strategii chybí a myslí si, že by se tím 

mohli zabývat, třeba i okrajově, aby nebyli třeba překvapeni, je to, že probíhá a hýbe Evropou 

imigrace a uprchlíci. Oni nebudou do nekonečna někde zavřeni, a potom můžou přijít třeba i 

do Ostravy. Tohle mu trochu chybí i v té strategii, že by tam nějaký bod mohl být, jakési 

možnosti Ostravy, jak jsou připraveni nebo jestli to úplně odmítají atd.  
Ing. Macura, MBA, řekl, že podle jeho soudu se jedná především o zahraničně politické než 

komunální téma a o otázku přístupu k uprchlíkům a řešení migrační vlny a uprchlické krize, 
než aby si separátně dělali nějakou vlastní strategii v téhle oblasti. Dále poznamenal, že tuší, 

kam pan Štolba míří. Odpověděl, že strategie není v tuto chvíli ukotvena ve smyslu, že by 

byla jasně definována taxativně nebo kompletním výčtem oblastí, kterými by se měla zabývat, 
tzn., během toho roku té práce na strategii, pakliže nedej bože naše zahraniční politika nazná, 

že je třeba zvát uprchlíky, a doufá, že k tomu nedojde, na to bude muset ta strategie 
operativně v tomto případě zareagovat.  
Ing. Juroška, Ph.D., řekl, že z materiálu ví, že je to konsorcium, které předkládalo nabídku té 

smlouvy, která je zveřejněna, to úplně patrné nebylo, byl tam pouze obecný odkaz, že jedna 

společnost bude spolupracovat s druhou někde v obsahu té smlouvy, takže tuto věc má 

vyjasněnu. Dodal, že věří, že skutečně opravdu v co největší míře využijí profíků na 

Magistrátu města Ostravy k zabezpečování volně dostupných dat a jejich analýz a podobných 

záležitostí a ta cena se bude pohybovat nakonec někde jinde. Vize – dobře. Můžou mít 

nějakého korektora, takže také věří, že v maximální možné míře ty vize budou definovány 

politickou reprezentací, která k tomu ostatně má od občanů mandát.  
Ing. Šebesta řekl, že se mu strašně líbilo, jak pan primátor zdůvodnil výběr dodavatele této 

veřejné zakázky. Konečně pochopil, proč zákon o veřejných zakázkách je zcela špatný a musí 

se změnit. 
Ing. Macura, MBA, odpověděl, že v tom si s Ing. Šebestou rozumí, i když asi to každý myslí 

naopak. Dále se dotázal, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky ze strany zastupitelů. 

Sdělil, že je k tomuto bodu přihlášen občan města Ostravy Mgr. Pxxxxxxx, nicméně je 11.11 
hod. a měla už být 11 minut přestávka. Navrhnul, aby tento bod projednali vč. příspěvku Mgr. 

Pxxxxxxx, aby mohli po přestávce pokračovat s novým bodem. Dotázal se, zda by byl takový 

souhlas. Zastupitelé kýváním hlavy souhlasili, proto předal slovo Mgr. Pxxxxxxxxx, občanovi 

města Ostravy. 
Mgr. Pxxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jmenuji se 

Rxxxx Pxxxxxxx a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Návrh zpracování 

tzv. strategického plánu, který je vám předkládán, má představovat vývoj Ostravy až do roku 

2050. Podle tohoto plánu budou realizovány miliardové investice z veřejných rozpočtů. Tento 

plán dopadne na každodenní soukromý i veřejný život Ostravanů. Někteří politici se díky 

němu nepochybně pokusí o zničení přirozených práv, svobod, soukromí, nerušeného života 

občanů v éře všeobecného tlaku na prošpikování Ostravy šmírovacími, chytrými 

technologiemi, mikročipy a skenery. Všichni jste mohli minulý rok sledovat, jak zde na 

váženém zastupitelstvu dopadl legitimní protest občanů vůči externímu, motivačnímu 

očipování cestujících v MHD stylem: říkejte si milí občané, co chcete, ale stejně budete muset 

používat čipovou kartu ODISku. Nikdo občanům nenabídl vstřícné, jiné, levnější, 
přijatelnější, šetrnější k soukromí, daleko komfortnější metody prokazování jízdného, které 

fungují například v rámci železnice. Vážený pan primátor se zkrátka podle svého vyjádření z 
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listopadu 2015 rozhodl, že ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají politici přehled 

o pohybu konkrétních lidí v MHD. O vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel 

člověka již raději ani nehovořím. Tady se ukázala tzv. chytrá městská agenda a strategické 

plánování opravdu v plné donucovací parádě. Po přečtení dokumentace k návrhu realizace 
tzv. strategického plánu jsme společně s kolegy nabyli dojmu, že ve skutečnosti půjde pouze o 

chytré zdůvodnění nových dotací a k zmapování disentního veřejného mínění a následně k co 

nejlepší drtivé marketingové likvidaci opozičních názorů s plnou finanční silou města. 

Všichni občané budou zkrátka muset být „smart“ a město si na to najme ještě více „smart“ 

specialistů, jejichž metody prezentace mnohdy otevřeně inklinují k tzv. „brainwashingu“. 
Cituji z jejich materiálu: „Budeme aktivně pracovat na ztotožnění zainteresovaných skupin s 
odpověďmi na předem dané otázky a bude probíhat pravidelná komunikace k definovaným 

cílovým skupinám.“ konec citace. Tedy nikoliv vzájemný a upřímný dialog, nýbrž spíše 

prezentační monolog. Přitom za strategický plán města a jeho komunikaci bude odpovídat 

přímo statutární město Ostrava a vážený pan primátor. Lidé pověření zpracováním tzv. 

strategického plánu budou mít mj. za úkol získat ze světa informace o zkušenostech s 
ovlivňováním populace k bezproblémovému přijetí tzv. konceptu chytrých měst. Budou si 
pečlivě vybírat spolupracovníky, kteří jim budou pomáhat realizovat celou „smart“ agendu. 

Jejich úkolem bude vytvořit PR dojem toho, aby, cituji: „všichni partneři přemýšleli jednotně 

a směřovali ke stejným cílům“ konec citace. Půjde také o vyložené experimentování na 

občanech. Prosím proto vážené zastupitelstvo, ujistěte nyní veřejnost přijetím vašeho nového 

usnesení, že rozhodně nepůjde o jednostrannou marketingovou akci, ani o žádné chytré 
vymývání mozků, nýbrž o poctivé veřejnoprávní informování občanů ve vzájemném dialogu 

a hledání neinvazivních řešení při plném právu na nediskriminační opt-out. Vždyť kdo z vás 

by chtěl, aby mu vážený pan primátor naplánoval jeho budoucnost až do roku 2050, kam bude 

jezdit na dovolenou, koho si vezme za manželku, s kým bude sdílet povinně své lože a auto. 

Vždyť to je jak ze známého filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ Podle tzv. strategického 

plánu jsou totiž za klíčové aktéry pro plánování života občanů považováni pouze, cituji: 
„vedení, zastupitelstvo, vedoucí pracovníci města, jeho příspěvkových organizací a městem 

vlastněných organizací“ konec citace. Tedy pouze elity. Jsem přesvědčen, že lidé by měli být 

včas varováni, co se na ně zase chystá. Prosím vážené zastupitelstvo, osvojte si můj návrh a 
hlasujte o něm. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle 

právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji vám za 
pozornost.“ 
Ing. Macura, MBA, reagoval na příspěvek slovy, že ujišťuje nejenom Mgr. Pxxxxxxx, ale 
všechny občany města, že nepůjde ani o marketingovou akci, ani o vymývání mozků. Dále 

řekl, že se přizná, že některé návrhy Mgr. Pxxxxxxx mu zněly libě nebo zajímavě, třeba jako 

to, že by on měl rozhodovat o tom, kdo s kým bude sdílet lože v dalších 50 letech, to znělo 

zajímavě, ale nemá k tomu tu ambici. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů vzít za svůj 

návrh Mgr. Pxxxxxxx. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.  
Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 39 pro, 0 proti, 10 se zdrželo 
hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0877/ZM1418/13. 
 

 
 
Primátor vyhlásil přestávku (11.15 - 12.00 hod.) 
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Dotazy, připomínky a podněty občanů 
 
Diskuse: 
Ing. Macura, MBA, předal slovo panu Mxxxxx Mxxxxxxxxx, který se do diskuse přihlásil 

jako první v pořadí.   
Pan Mxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážený pane primátore, páni 
zastupitelé, úředníci radnice, svůj požadavek na uvolnění 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy pro 

městský obvod Slezská Ostrava, jako účelovou dotaci pro malé investice a zvelebení obce 

Kunčice nad Ostravicí pro rok 2016, jsem vč. odůvodnění předal vašim zapisovatelkám. Ke 
zdůvodnění bych chtěl jenom dodat. Jsme na světě proto, abychom pomáhali druhým. Já se 

ptám, proč jsou na světě ti druzí?“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval panu Mxxxxxxxxx za příspěvek. 
 
- - - - - 
 
Ing. Macura, MBA, řekl, že jako další se do diskuse přihlásil pan Pxxxx Hxxxxxxx nst. a 
předal mu slovo. 
Pan Hxxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážený pane primátore, dámy a 

pánové, zastupitelé. Nebudu slibovat, že budu krátký. Jedna věc, co mě velice zlobí, už se 

tady o tom mluvilo, že neustále se odkládá řešení vyhlášky č. 9 z roku 2012. Vyhláška č. 

9/2012 už je déle než tři roky v platnosti, jakékoli výstupy jsou nečitelné. Vypadá to tak, že 

teďka, když ten útulek je trošku jinak ustaven, víceméně je tam jiný režim, tak to vypadá 

docela slibně. Je otázka, co to způsobilo. Určitě to nezpůsobilo čipování, o tom jsem 

přesvědčen, viz výsledek z roku 2014, každopádně je to pro lidi i pro město dobrá zpráva. 

Proč nedochází k řešení, které skutečně pan primátor sliboval, že dostane vyjádření od 

starostů městských obvodů, určitě některé dostal, některé nedostal. Já jsem sám s některými 

starosty hovořil a vycítil jsem, že mnozí mají obavy se vyjádřit. Jediný, kdo se veřejně 

vyjádřil a dost nahlas, byl bohužel už jenom bývalý starosta Ostravy-Jihu, který naprosto 

jednoznačně řekl, na co to je. Velice mě mrzí, že to tak pokračuje. Je daleko jednodušší 

řešení, bezbolestné pro všechny strany, a to je kompromis. Kompromis zní: „povolme 
dobrovolnost“. Máme občany, kteří mají rádi psy a každý ať si vybere, jakým způsobem, 

nebo respektive i město, ať řekne, že ten, co nebude mít čip, bude mít známku, bude mít 

adresář, bude mít příp. další známku např. s tel. číslem, kterou jsem si nechal vyrobit já tak, 
aby kdyby příp. se ten pejsek ztratil, aby byl velice lehce dohledatelný. Nechte to na lidech, ať 

si vyberou, dejte jim možnost si vybrat a bude ticho. Bude klid, budou spokojeni občané a pro 
ty tady přece sloužíte. Ještě jedna věc. Zdravotní způsobilost psa k čipování. Je velice 

zajímavé, že se podařilo zjistit, že minimálně 170 lékařských potvrzení o nedoporučení 

čipování proběhlo v rámci některých měst ČR a ejhle, někde to uznali. Ostrava se vůbec 

k ničemu takovému neodhodlala. V Ostravě není znám případ, že by ze zdravotních důvodů, 

nebyl pes čipován. Zase i tento problém by odpadl, kdyby to bylo dobrovolné, když sis do 

toho vlezl, tak teda nes nějaká rizika. Nulová tolerance to je výraz bývalého pana náměstka, 

který spolupodepsal vyhlášku z roku 2012. Tudíž kompromis, dobrovolnost a rozhodujte vy. 
To je jedna věc. Druhá věc. Chtěl jsem diskutovat ODISka – KODISka – šalinkarta – 
Opencard. Kupodivu, velice přesně to formuloval nový pan náměstek pro dopravu, že to sice 

je dobré, a já jsem to chválil, jak jsem se o tom poprvé dověděl, že je to skutečně něco pro 

občany seniory, ale pak to pokračovalo směrem neřízeným a závěrečná fáze dopadla tak, jak 

dopadla. Jak je možné, že v Praze Opencard, na které Praha prodělala zhruba, co se odhaduje, 

resp. novináři, 1 a půl miliardy korun, některé údaje říkají 1 a čtvrt, každopádně hříšné peníze 

a najednou přechází na normální kupóny za dvaceti korunu. Toto nemůže být v Ostravě? To si 

občané Ostravy nemůžou takhle zvolit? Chci Opencard nebo chci ODIS kartu a nebo chci 
jenom normální papírovou průkazku za dvaceti kačku, v Brně tomu říkají šalinkarta a stojí 
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tam třicet. Tady tyto údaje měly být dávno pozjišťované. Já neříkám, že zrovna v těch 

městech, ale jak to funguje někde jinde. Toto nejspíš uděláno nebylo a dneska mi je 69 roků, 

nemůžu mít ani to, ani to, když je něco pro mě bezplatně, tak nemusím platit a jsem ochoten 

tolerovat tu dvaceti nebo třiceti korunu, ale ne 130 korun na to, protože nevím v podstatě na 

co. Já tu Opencard ostravskou nepotřebuji. Bylo nabídnuto, že budu jezdit zdarma, zatím to 

tak nesměřuje, takže je třeba to řešit a jsem velice rád, že si toho, víceméně já jsem si teda 

dovolil upozornit pana Semeráka i pana primátora písemně, ať se tím zabývají. Tak, a teďka 

věc poslední.“ 
Ing. Macura, MBA, upozornil pana Hxxxxxxxx na přetažení časového limitu o minutu. 
Pan Hxxxxxxx se omluvil a řekl: „Věc poslední. 14. října. Jestliže si nějaký pan zastupitel a 

starosta myslí, že si bude z občanů dělat šašky, tak se velice plete. Já si nenechám kálet na 

hlavu a záleží na něm, jak se k tomu postaví. Už je to skoro 100 dnů, dělá, je fakt, že diskutuje 

bohatě, někdy, nebo ne někdy, převážně k věci, ale bohužel, aby se postavil vůči těm, kterým 

slušně řečeno, dal silný pohlavek, toho 14., to se hned tak nevidí. Tohleto je praktika z dob 
před 25 lety a divím se, že tady toto jste byli schopni odhlasovat všichni. Myslím si, že 

spousta zastupitelů ani nevěděla, o co hlasuje. Děkuji. Mějte se hezky. Nashledanou.“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval za příspěvek. Požádal pana Hxxxxxxxx, aby zavnímal, že mu 

dal minutu a půl navíc, jako jakousi možná „kompenzaci“ za jakési příkoří, které na sobě 

pociťuje stran minulého diskusního vystoupení. Nechce, aby jeho jméno bylo spojováno 

s jakýmkoliv příslibem, a požádal, aby to tak nevyznělo, že někomu kdykoliv slíbil, že zruší 

čipovací vyhlášku. On řekl, že se tím budou zabývat. Mezitím je propastný rozdíl. On osobně, 

má-li popsat svůj vztah, má tři psy, všichni jsou čipovaní a všichni čipovaní vždycky budou. 

Požádal nám. primátora Mgr. Šebestovou, aby řekla, kdy bude připravena vyhláška zabývající 

se čipováním psů. 
Mgr. Šebestová reagovala na slova pana Hxxxxxxxx, že se městské obvody nevyjádřily a 
řekla, že to není pravda, protože má vyjádření od všech městských obvodů a všechny městské 

obvody trvají na zachování vyhlášky o čipování psů, dále má vyjádření jak veterinární správy, 

tak městské policie, tak jiných veterinárních autorit, kteří za čipováním psů stojí také. V této 
době mají připravenou novelizaci vyhlášky. Řekla, že se velmi ráda s panem Hxxxxxxxxx 
setká do konce tohoto týdne nebo začátkem příštího, seznámí ho s tou novelou a můžou ji 
opět připomínkovat. Jde o to, že tuhle novelu by ráda poslala dále k připomínkování na 

Ministerstvo vnitra a taky na Krajskou veterinární správu a bude trvat minimálně 30 až 50 

dnů, než dostanou jejich vyjádření, tudíž by ráda slíbila, že nejpozději na dubnovém 

zastupitelstvu bude novela vyhlášky k projednávání zastupitelům připravena, ale je možné, že 

některá vyjádření ještě do té doby nedostanou, ale její pocit je takový, že do konce dubna by 

už ta novela mohla být schválena i na zastupitelstvu. 
Ing. Macura, MBA, se vyjádřil k podnětu pana Hxxxxxxxx ohledně toho, že byl dle jeho 

názoru zkrácen na právu diskutovat na podzimním zastupitelstvu města. Řekl, že pan 

Hxxxxxxx tento podnět oficiálně dal a tím se nechce schovávat za nějaké paragrafy, ale 

oficiálně ho dal, pokud se nemýlí, 6. ledna nebo v nějakém termínu, který si zapsal, ale nemá 

ho u sebe, a oni mu na něj v zákonné lhůtě odpoví, resp. projednají tento podnět 

v zastupitelstvu. Chystají to na únorové zasedání zastupitelstva. Řekl to proto, aby bylo 

učiněno za dost dikci zákona. 
JUDr. Semerák řekl, že se přihlásil v návaznosti na vystoupení pana Hxxxxxxxx. Jednak si 
chce částečně posypat hlavu, opravdu dostal email spolu s panem primátorem v neděli 10. 

ledna, na který ještě neodpověděl. Chystá se k tomu. Je to čistě technická záležitost časová, 

ještě se k tomu nedostal. Dále poznamenal, že vnímá ODISku jako jakousi vývojovou 

mezifázi, která v současnosti prochází jakousi kritickou revizí, a to včetně povinnosti ji 

užívat, včetně povinnosti si tzv. pípat. Myslí si, že bude trvat řádově týdny, max. měsíce, kdy 

tato revize bude dokončena a ne jenom ho, ale zastupitele, dopravní komisi apod. bude třeba 
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seznámit s návrhem řešení na další možný vývoj. Chtěl říct, že stejně jako pan Hxxxxxxx si ty 
věci uvědomují, ale bohužel to řešení není možné dělat ze dne na den, a i v některých věcech 

se musí zastat všech, jsou to věci vývoje a přirozeného rozvoje některých technologií. 
 
- - - - - 
 
Ing. Macura, MBA, řekl, že dále se do diskuse přihlásil Mgr. Rxxxx Pxxxxxxx, občan města 

Ostravy, a předal mu slovo. 
Mgr. Pxxxxxxx, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jmenuji se 

Rxxxx Pxxxxxxx a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych vás 

informoval o výsledcích již třetího ročníku udělování (anti)ceny „čipák“ a naopak čestného 

uznání „osvoboditel“ roku 2015. Tato ocenění přiznává každoročně společenství webu 
necipujtenas.cz těm fyzickým nebo právnickým osobám, které se nejvíce zasloužily o 

vynucení povinného, invazivního a nebezpečného čipování zvířat držených v lidském 

soukromí za využití metod legislativního násilí, nebo které výrazným způsobem dopomohly k 

potlačování související svobodné diskuse a vůbec legitimního anti-čipovacího občanského 

disentu. Stejně tak si na druhé straně lidé volí svého „osvoboditele“, který se nejvíce zasloužil 

například o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, souvisejících 
podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených 

ústavních práv a svobod lidských bytostí i jejich domácích zvířat. Porota společenství webu 

necipujtenas.cz vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých 

informací největšího „čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel statutárního 

města Ostravy a věhlasný starosta ostravského městského obvodu Michálkovice vážený pan 
Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila čestné uznání „osvoboditel roku“ 2015, kterým 

byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda strany Svobodných občanů vážený 

pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci 

úspory financí daňových poplatníků. Srdečně všem oceněným gratuluji. Nyní vám 

předkládám k osvojení a k hlasování podnět ve věci zajištění pro naše občany většího 

komfortu v městské hromadné tzv. „chytré“ dopravě. Jelikož žijeme v době tzv. „smart 
Cities“ a dosud zřejmě nikoho nenapadlo, že také žijeme v době internetu a každý cestující v 
ostravské MHD by si mohl svůj kupón pro jízdu třeba v autobuse, tramvaji apod. zakoupit, 
uložit do mobilu, tabletu nebo vytisknout z pohodlí svého domova, a to dejme tomu na 
ekologický papír, a to i bez jakékoliv předražené čipové karty ODISka. Takový systém 

vybavený bezpečnostními prvky, zpravidla čárovým aj. kódováním, běžně funguje na 

železnici nebo na soukromých autobusových linkách. Ostatně ostravským odborníkům na 

otázky dopravy za ty dlouhé roky asi nedošlo, že by také stačilo pouze rozšířit již existující 

systém sms jízdenek. O obrovské úspoře nákladů včetně nárůstu komfortu pro všechny 

zainteresované a především naše občany, cestující přitom raději přirozeně nikdo nemluví, 

jelikož by to zasáhlo předraženou ODISku s výdaji na její výrobu, čtečky, bezpečnostní 
moduly SAM apod. Místo toho už budou externě očipováni od března 2015 všichni občané, 

kteří jezdí na dlouhodobé časové jízdné. Prosím tedy, hlasujte o mém podnětu. Pomohli 

bychom tak řešit situaci těm cestujícím, kteří nemohou přijímat mikročipy z etických a 

bezpečnostních důvodů. Děkuji vám. Rád bych dále ukázal na nedávné zprávě ČTK, jak 
mohou být v budoucnosti zneužity informace, procesy řízení, plánování v rámci tzv. 

„chytrých měst“. V Itálii totiž došlo v Neapoli k neskutečnému zásahu do občanských 

přirozených práv a svobod, který si vysloužil název v uvozovkách „ekoterorismus veřejné 

moci“. Až do 6. ledna 2016 zde totiž městskou vyhláškou politici nařídili maximální teplotu 

ve veřejných budovách na 18 stupňů a považte, v soukromých obydlích se smělo topit 
maximálně devět hodin denně. V éře tzv. „chytrého města“ by pak stačilo, aby například 

vážený pan primátor Macura zmáčkl tlačítko na svém v nadsázce „nejchytřejším mobilu“ a 
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třeba naši senioři nebo maminky s malými dětmi doma na mateřské by už museli povinně 

díky „smart“ řízení dodávek tepla nuceně mrznout 15 hodin denně. Kdo tedy zaručí občanům 

ochranu a bezpečí vůči chytrým technologiím a plný, nediskriminační opt-out? Další podnět 

pro vaše hlasování se pak týká plánu mobility s jeho „úžasně chytrým“ sdílením osobních 

vozidel. Občané a především horníci a hutníci dojíždějící každý den do práce se již těší, že 

půjdete lidu příkladem a poskytnete jejich pracovním partám vaše krásné, luxusní vozy pro 
každodenní dopravu na směnu. Zájem bude prý obrovský. Budou zase pořadníky. Přátelé, 
vzhůru do toho, ať lidé vidí, že to se sdílením myslíte naprosto vážně. Pak dojde možná i na 

sdílení něčeho a někoho dalšího. Svobodní občané jistě porozumí. Děkuji vám.“ 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Mgr. Pxxxxxxxxx za příspěvek a řekl mu, že je dneska 

zábavný. Dále sdělil, že v příspěvku zazněl návrh na osvojení. 
JUDr. Semerák řekl, že chtěl zareagovat na vystoupení Mgr. Pxxxxxxx v jednom a nechce 
být nějak jízlivý, ale on v tom jeho vystoupení shledal poměrně zásadní rozpor, kdy na jednu 

stranu brojí proti konceptům „smart“ apod. s ohledem na anonymizaci, zneužívání údajů 

apod. a na druhou navrhuje přesun úhrady jízdného na tablety a mobilní telefony. Myslí si, že 

ty věci jsou v příkré kontradikci, čímž chce jenom říct, že samozřejmě i o přesunu a možnosti 

platit sms moderními technologiemi se samozřejmě bude uvažovat a nejenom Ostrava, ale 

celý svět, ale trošičku by poprosil a docela ho to zajímá, pokud by měl nějaké řešení, jak 

z této kontradikce ven, tak on by si to docela rád přečetl a nemyslí to jízlivě, ale myslí si, že 

by bylo dobré, aby ty věci nějakým způsobem dali dohromady, protože jedna bez druhé 

nefunguje. 
Ing. Juroška, Ph.D., řekl Mgr. Pxxxxxxxxx, že několik měsíců očekával, jestli to vyjde. 

Nikdy nic podobného ještě nevyhrál, takže je v současné chvíli v takovém dojetí, že ani není 

schopný skoro mluvit. Pevně věří, že s tím bude spojen alespoň nějaký pohár nebo nějaký 

diplom, který by si mohl doma vystavit, zarámovat apod. K samotnému problému onoho 

hlasování řekl, že ho nyní mrzí, že to svým způsobem odnesl pan Hxxxxxxx, protože to bylo 

směřováno vůči aroganci Mgr. Pxxxxxxx. Jako starosta městského obvodu Michálkovice už 

od začátku, když nějací občané přijdou, tak je vyzývá k tomu, aby se hlásili k jakémukoliv 

bodu, protože mnozí to nevědí, nejsou tak zkušení jako Mgr. Pxxxxxxx, takže určitě v tom 
nebylo nic osobně proti panu Hxxxxxxxxxx. Naopak, shodne se s ním třeba i na ODISce a na 

podobných záležitostech, takže v tom by neviděl problém. Mgr. Pxxxxxxx je občanem tak 

jako oni, je politickým aktivistou strany, která nebyla úspěšná ve volbách do zastupitelstva 

města a myslí si, že nevyužívá toho běžného práva tak, jak je to v zákoně myšleno, jaký byl 

duch toho zákona, když vznikal. Pokud se pana Hxxxxxxxx dotkl, tak se mu omlouvá. 
Nemyslí si, že je tím, který by se nejvíc zasloužil o čipování pejsků, ale opravdu si váží 

vítězství v té anketě a věří, že budou následovat nějaké kroky, že to nebude nějaká fyzická 

inzultace, ale že to bude něco pěkného, co by mu to připomínalo. 
Ing. Macura, MBA, řekl, že pan Mgr. Pxxxxxxx přednesl návrh na to, jestli by si někdo 

osvojil jeho návrh. Dotázal se členů zastupitelstva města, zda někdo takový je a má takovou 

vůli. Nikdo se nepřihlásil. Primátor ukončil bod dotazy, připomínky a podněty občanů. 
 

 

Materiál č. ZM_M 5 

Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 

Bez připomínek. 
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Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0878/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 6 

Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč RNDr. T. R., dceři generálporučíka ve 
výslužbě Ing. M. K. 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0879/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 7 

Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro 
udělování čestného občanství a cen města za II. pololetí roku 2015 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0880/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 8 

Navržení členů představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0881/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 9 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci projektu 
statutárního města Ostravy "Pořízení vozidel pro sociální služby" 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0882/ZM1418/13. 
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Materiál č. ZM_M 20 

Návrh na změnu ve složení výborů kontrolního, finančního, statutového a pro udělování 
čestného občanství a cen města 

Primátor Ing. Macura, MBA, řekl, že tento materiál byl rozdán na stůl a bude předložen 

s úvodním slovem. Požádal, aby bylo vnímáno, že tento materiál má filozofickou souvislost 

s materiálem, který ještě budou projednávat, a to s materiálem č. 25, který se bude týkat změn 

v obsazování orgánů městských společností. Filozofie celková nadhledová je taková, že 

v rámci nového složení vedení města došli k názoru, že je zapotřebí zefektivnit fungování 

městských společností, výborů zastupitelstva i komisí rady města, jednak zefektivnit po 

stránce procesní a po stránce finanční. Pro informaci uvedl, že v tuto chvíli v městských 

společnostech, komisích a ve výborech města obsazují zástupci města celkem 336 míst. 

Z toho 94 v dozorčích radách, 46 ve výborech zastupitelstva a 191 v komisích rady města. Při 

vyhodnocení činnosti komisí a výborů dochází k názoru, že optimalizace směrem k zeštíhlení 

těchto entit nebo těchto orgánů by byla jak přínosem finančním, tak i procesním. Přichází 

proto s konkrétním návrhem jednak ke snížení počtu pozic v dozorčích radách, o tom bude 
bod č. 25, a jednak ve výborech zastupitelstva města. O tom je bod č. 20. Tento návrh 

projednali i s předsedy politických klubů, dospěli k jakémusi řešení, které je, pokud jde o 

výbory zastupitelstva, obsaženo v materiálu č. 20. Celková filozofie je taková, že u výborů 

statutového a pro udělování čestného občanství a cen města navrhují pouze personální změnu 

na pozici pana Ing. Lumíra Palyzy. V případě výboru statutového navrhují nahradit Ing. 
Lumíra Palyzu náměstkem primátora Mgr. Radimem Babincem. V případě výboru pro 
udělování čestného občanství a cen města navrhují nahradit Ing. Lumíra Palyzu náměstkem 

primátora Mgr. Michalem Mariánkem. Tyto dvě změny souvisí se změnou ve vedení města. 

Pokud jde o výbor kontrolní a finanční navrhují snížení počtu členů v obou dvou případech ze 

současných 13 na 11 a současně i změnu politického klíče, který vede k obsazení těchto 

výborů. Původní klíč odpovídal výsledku komunálních voleb, a sice podle klíče ve třinácti 

členném výboru mělo čtyři pozice hnutí ANO, tři pozice ČSSD, po dvou pozicích KSČM a 

hnutí Ostravak a po jedné pozici strany ODS a KDU-ČSL. Oni navrhují v případě finančního 

výboru nový klíč, který bude následně aplikován, i to předjímá, při obsazování komisí rady 

města a tento klíč ty poměry mění tak, že hnutí ANO bude mít místo čtyř tři členy ve 

finančním výboru, ČSSD dva členy místo původních tří a u ostatních stran se nic nemění. 

V případě kontrolního výboru navrhují snížení z třinácti na jedenáct členů s tím, že u 

kontrolního výboru chtějí, aby plnil kontrolní funkci, a tu chtějí umožnit hlavně opozičním 

stranám, takže navrhují snížit poměr v kontrolním výboru v tom novém jedenácti členném 

kontrolním výboru tak, aby tam opozice měla šest pozic, koalice pět. Ty pozice budou 

rozděleny tak, že hnutí ANO bude mít dvě místa, ostatní koaliční strany po jednom místě, co 

se týká stran opozice, tak KSČM bude mít pozice dvě a ČSSD pozice čtyři. Na obsazení 

těchto pozic se dohodli včera na poradě předsedů politických klubů, proto předkládá tento 

materiál až na stůl. Formálně vzato a o tom je to usnesení v tom materiálu, z důvodu větší 

přehlednosti a jasnosti pro občany města i pro ně, navrhují učinit ty změny formou, že se 

všichni členové odvolají a všichni noví se zvolí, ať není pochyb, kdo je a kdo není členem, 

příp. předsedou výboru. 
 
Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 46 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. 
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0906/ZM1418/13. 
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Materiál č. ZM_M 22 

Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 

Primátor Ing. Macura, MBA, připomenul, aby nedošlo k žádným pochybám, že tímto 

návrhem se navrhuje zvýšit odměny neuvolněným členům zastupitelstva města o tři procenta 

v souladu s novým nařízením vlády, a sice od 1. února 2016. Připomněl, pakliže by tento 

návrh byl přijat, že i po tomto zvýšení nebudou na maximálních stropech pro stanovení 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva z toho důvodu, že loni neprovedli valorizaci 

odměn přesto, že tak podle nařízení vlády mohli udělat. V absolutních částkách je to navýšení 

v řádu 100 korun. 
 
Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0883/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 23 

Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
SMO, č. 2799/2013./OER na realizaci projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK", který 
nově obsahuje návratnou finanční výpomoc z rozpočtu SMO 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 47 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0884/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 25 

Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech společností s majetkovou účastí statutárního 
města Ostravy a návrh na změnu společenských smluv (stanov) společností s majetkovou 
účastí statutárního města Ostravy ve věci změny počtu členů dozorčích rad 

Primátor Ing. Macura, MBA, sdělil, že tento materiál byl předložen na stůl, proto krátce 

vysvětlí jeho obsah. Souvisí to s bodem č. 20, který projednávali před chvílí. Opět jsou vedeni 

snahou zlepšit hospodaření s veřejnými prostředky a zefektivnit chod městských společností. 
Tímto návrhem dochází ke snížení počtu funkcí obsazovaných zástupci města v dozorčích 

radách městských společností z celkového počtu 94 na 84, tj. celkem o 10 pozic. Toto snížení, 

resp. zeštíhlení se týká obchodních společností VÍTKOVICE ARÉNA, OVA!!!CLOUD.net, 
všech tří domů kultury, tzn. DKMO, DK Poklad, DK Akord a společnosti Ostravský 

informační servis. Řekl, že na tomto snížení počtu pozic v dozorčích radách o deset podle 

jejich návrhu bude rukou společnou a nerozdílnou, pakliže jejich návrh bude přijat, 

participovat jak koalice, tak opozice. Doplnil, že počet se redukuje ještě u společnosti 
Ostravské výstavy. Zopakoval, že na tomto snížení o deset míst bude participovat jak koalice, 

tak opozice. V obou dvou případech o pět míst. Požádal, aby bylo pochopeno, že to není 

žádná forma, jak parazitovat ze strany koalice na zastoupení opozice v dozorčích radách. 

Omluvil se, že je tento materiál předkládán na stůl, ale je tomu tak ze zjevných důvodů, neb o 
nominacích se jednalo také včera na poradě předsedů politických klubů. Požádal v tomto 
ohledu o shovívavost. Okomentoval návrhy, které byly v předloženém materiálu. Sdělil, že 
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filozofie je opět taková, že i v případech, kde se ti lidé, ti zástupci v těch dozorčích radách 

nemění, tak odvolávají všechny a jmenují nové. Dělají to proto, aby jednak nenastal nějaký 

chaos, ale zejména proto, aby došlo ke sjednocení funkčních období těch jednotlivých členů, 

aby se to nemuselo do budoucna složitě hlídat. Dále řekl, že nemá ambici číst celý materiál, 

všechny návrhy usnesení, protože by na zastupitelstvu byli hodně dlouho, ale pouze přečte, 

jak by to nové zastoupení v těch městských společnostech mělo vypadat: 
Dopravní podnik Ostrava – Jan Kovács v roli předsedy (sdělil, že nebude číst tituly), Lukáš 

Semerák jako místopředseda, členové – Vladimír Kulil, Fxxxxxxxx Vxxxxx, Bohdan Trojak, 
Ivo Hařovský + jeden zaměstnanec 
VÍTKOVICE ARÉNA – předseda Petr Mika, místopředseda Jindřich Středula, členové – 
Libor Folwarczny, František Kolařík, Vladimír Stuchlý + jeden zaměstnanec, u této 

společnosti dochází ke snížení o tři členy z 9 na 6 
OZO Ostrava – předseda František Kolařík, místopředseda Petr Veselka, členové – Rxxxxx 
Axxxxx, Mxxxxx Pxxxxx, Simona Piperková 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy – předseda Ivo Furmančík, místopředseda 

Mxxxxx Dxxxxxxx, členové – Jindřich Středula, Ixxxx Kxxxxxx, Jxx Bxxxxxx 
OVA!!!CLOUD.net – u této společnosti dochází ke snížení počtu členů ze 6 na 5, předseda 

Petr Mika, místopředseda Petr Pivoda, členové – Lukáš Král, Mxxxxxxx Pxxx, Ivan Tomášek 
Ostravské komunikace – v tomto případě beze změny počtu členů dozorčí rady, předseda 
Josef Babka, místopředseda Vladimír Stuchlý, členové – Libor Folwarczny, Jan Veřmiřovský, 

Lukáš Semerák, Hxxx Kxxxxxxxxx, Vxxxxxxx Řxxxx + dva zaměstnanci 
Dům kultury města Ostravy – snížení počtu členů ze 6 na 5, předsedkyně Marcela Mrózková 

Heříková, místopředseda Ilja Racek, členové – Hana Strádalová, Vladimír Cigánek, Libor 

Grygar 
Dům kultury Akord – opět snížení počtu členů ze 6 na 5, předsedkyně Marcela Mrózková 

Heříková, místopředsedkyně Miriam Prokešová, členové – Vladimír Polák, Petr Pivoda, 

Václav Štolba 
DK POKLAD – opět snížení počtu členů ze 6 na 5, předsedkyně Marcela Mrózková 

Heříková, místopředsedkyně Miriam Prokešová, členové – Mxxxxx Nxxxx, Zxxxxx Pxxxx a 
Miroslav Jopek. Primátor poznamenal, že je v plánech tyto tři kulturní domy v průběhu tohoto 
roku sloučit do jedné pravděpodobně akciové společnosti, čili v další fázi by došlo k dalšímu 

snížení počtu členů v těchto orgánech, a proto je to i zdůvodněním toho, proč se někteří lidé 

v těchto nominacích opakují, protože v rámci té sjednocené společnosti by již nemuseli tyto 

změny dále řešit. 
Krematorium Ostrava – beze změny počtu členů v dozorčí radě, předseda Tomáš Málek, 

místopředseda Ladislav Rumánek, člen Ivan Štefek 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava – beze změny počtu členů, předseda Kxxxxxx 
Kxxxxxx, místopředseda Mxxxxxx Dxxxxx, členové Libor Folwarczny, Justina Kamená + 

dva zaměstnanci 
Ostravské výstavy – snížení počtu členů ze 6 na 5, předseda Vladimír Kulil, místopředseda 

Ilja Racek, členové – Hana Strádalová, Jxx Dxxxxx, Yveta Sekeráková 
Ostravské městské lesy a zeleň – beze změny počtu členů, předseda Rxxxx Žxxxxx, 
místopředsedkyně Mxxxx Sxxxxxxx, člen Petr Veselka 
Ostravský informační servis – snížení počtu členů z 5 na 3, předseda Lukáš Král, 

místopředsedkyně Rxxxxx Kxxxxxxxx, člen Rxxxx Šxxxxx 
EKOVA ELECTRIC – beze změny počtu členů, nominace Jan Kovács jakožto předseda, 

Bohdan Trojak coby místopředseda + jeden zaměstnanec 
OVANET – beze změny počtu členů, tzn. 3, předseda Zxxxxx Hxxxxx, místopředseda 

Mxxxxxxx Sxxxxx (primátor avizoval iniciativní návrh na změnu, se kterým přijde kolega) a 

člen Lukáš Král 
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Primátor poznamenal, že u společností OVANET a OVA!!!CLOUD.net avizuje dopředu 

záměr vedení města v průběhu roku 2016 tyto dvě společnosti sloučit a tím dojít k další 

úspoře funkčních míst v dozorčích radách, ale nejedná se jenom o náklady na dozorčí radu, 

ale i na představenstvo a vůbec na optimalizaci fungování těchto společností. Dále se přesunul 

ke společnostem, ve kterých město Ostrava má majetkový podíl menší než 100 %. Uvedl, že 

v těchto případech nebude už žádná změna v počtu členů těchto společností.  
Vědecko-technologický park Ostrava – předseda dozorčí rady Petr Pivoda, členové – Mxxxxx 
Nxxxxxxx, Exxxxx Dxxxxxx, Lumír Palyza a Robert Čep, navíc bude jeden zástupce 

Moravskoslezského kraje a tři zástupci univerzit 
Garáže Ostrava – předseda Ladislav Rumánek, člen Vladimír Cigánek + jeden zástupce 

dalšího akcionáře, a sice Asentalu 
Kordinátor ODIS – zástupci města Tomáš Málek a Mxxxxx Gxxxxx + dva zástupci 

Moravskoslezského kraje 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov – zástupce města Michal Mariánek, když 

dalšími zástupci jsou jeden zástupce obce Mošnov a jeden zástupce Agentury pro regionální 

rozvoj 
KIC Odpady – v této společnosti nenavrhují žádnou změnu 
Ostravské vodárny a kanalizace – město obsazuje dvě pozice v dozorčí radě, a to 
prostřednictvím Ivety Vozňákové a Martina Štěpánka. Primátor připomněl, že nominanti, 

kteří jsou uvolněnými zástupci města, za výkon svých funkcí v městských společnostech 

nepobírají žádnou odměnu. 
 
Diskuse: 
Ing. Kolařík k nominaci do společnosti OVANET sdělil, že klub ODS stahuje nominaci Ing. 

Sxxxxxx a místo něho navrhují, aby se tam objevilo jméno Mgr. Jxxx Mxxxx, nar. xx. x. 
xxxx, bytem xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. 
Ing. Palyza za klub ČSSD požádal o změnu v bodě 21) usnesení, kde po poradě předsedů 

politických klubů, který měli v úterý ve 13.00 hodin, na klubu ČSSD rozhodli, že vymění 

nominaci v bodě 21) usnesení, tj. Dům kultury města Ostravy u pana Libora Grygara. Klub 

ČSSD místo něj navrhuje Ing. Kamila Bednáře, člena zastupitelstva. Dále řekl, že se dohodli 

s kolegy předsedy politických klubů, že u těch klubů, které nominují do pozic členů dozorčích 

orgánů městských obchodních společností, a kteří nejsou členové zastupitelstva, bude jim, 
kteří jsou v zastupitelstvu v těch pozicích předsedů politických klubů ČSSD a KSČM, 
doručen materiál personálie navrhovaných. Poděkoval kolegům, že to tak poslali, ale protože 

jsou v těch usneseních drobné chyby, dotázal se na bod 2) usnesení, kde se navrhuje za člena 

dozorčí rady VTP pan Mxxxxx Nxxxxxxx. Řekl, že se domnívá, že se jedná o osobu, kterou 

navrhuje klub hnutí Ostravak o pana Ing. Dxxxxx Nxxxxxxxxx. 
JUDr. Semerák sdělil, že Ing. Palyza má pravdu. Jde o Ing. Dxxxxx Nxxxxxxxxx, 
zastupitele městského obvodu Poruba. Dále sdělil, že těch údajů v materiálu chybí více. Ještě 

odpoledne je dá asistentkám a pevně věří, že ty údaje zapracují tak, aby nedošlo k omylu. 
Zopakoval, že je to Ing. Dxxxx Nxxxxxxx. 
Ing. Palyza poděkoval JUDr. Semerákovi za tento vstup. Upozornil ho, že u těch 

nominovaných z jejich strany chybí v bodech usnesení 27), 35) a 37) také údaj o absolvování 

vysoké školy, tedy užívání akademického titulu a ukončil připomínky technického charakteru. 
Ing. Macura, MBA, zrekapituloval, že po věcné stránce registruje dva návrhy na změnu. 

V případě společnosti OVANET místo pana Sxxxxxx pan Jxxx Mxxxx (omluvil se za 
neuvádění titulů) a v případě Domu kultury města Ostravy na místo pana Grygara pan Kamil 

Bednář. 
Ing. Pivoda oznámil, že při nejbližší příležitosti složí k rukám představenstva společnosti 

KIC Odpady svou rezignaci na člena dozorčí rady. 
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Ing. Macura, MBA, požádal Ing. Pivodu, až tak učiní, aby jim to sdělil. 
JUDr. Semerák ve společnosti Ostravské vodovody a kanalizace navrhnul vyměnit 

náměstkyni primátora Ivetu Vozňákovou za náměstka primátora Michala Mariánka. Omluvil 

se, že to sděluje na poslední chvíli a řekl, že věří, že s tím nebude problém. V platnosti 
samozřejmě zůstanou slova pana primátora o tom, že oba dva jsou uvolněni. 
Ing. Macura, MBA, zopakoval, že prozatím třetí věcná změna je v případě společnosti 

OVaK, a to na místo paní Ivety Vozňákové pan Michal Mariánek. 
Ing. Pražák, Ph.D., vznesl technickou připomínku k příloze č. 1 materiálu. Sdělil, že 

v příloze č. 1 „Seznam zástupců SMO v orgánech společností s majetkovou účastí města 

menší než 100 %“ je uvedena pod bodem 5 Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a 
v dozorčí radě figuruje jeho jméno. On je v pozici člena představenstva a předsedy 

představenstva. Oznámil, že k nejbližšímu jednání valné hromady, která o tom bude moci 

rozhodnout, se této funkce vzdává. 
Ing. Macura, MBA, poděkoval za upřesnění a informaci. 
Ing. Kolařík sdělil, že v návaznosti na vystoupení nám. primátora Ing. Pražáka, Ph.D., a Ing. 

Pivody navrhnul, aby usnesení k materiálu č 25 se doplnilo o body č. 45), 46), 47) a 48), kdy 

v bodě 45) je uvedeno, že zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Ing. Zbyňka Pražáka, 

Ph.D., že bude rezignovat na funkci člena představenstva ve společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov, v bodě 46) zastupitelstvo navrhuje Jxxx Dxxxxxxxx, 
narozeného xx. xx. xxxx, bytem: xxxxxx xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxx jako 
zástupce statutárního města Ostrava do představenstva společnosti Společnost pro využití 

letiště Ostrava-Mošnov, a.s., a to za podmínky rezignace Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 

v intencích bodu 45) tohoto usnesení, bod 47), kde zastupitelstvo bere na vědomí oznámení 

Ing. Petra Pivody, že bude rezignovat na funkci člena dozorčí rady ve společnosti KIC 

Odpady a bod 48), kde zastupitelstvo navrhuje Ing. Vladimíra Cigánka, člena zastupitelstva 

města, jako zástupce statutárního města Ostrava do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a to 
za podmínky rezignace Ing. Pivody v intencích bodu 47) tohoto usnesení. 
Ing. Macura, MBA, konstatoval, že Ing. Kolařík svým návrhem rozšířil počet změn 

navrhovaných v tuto chvíli na pět. Dotázal se, než ty návrhy zrekapituluje, zda jsou ještě 

nějaké další návrhy příp. otázky. 
Mgr. Mika sdělil, že se domnívá, že nový zákon o obchodních korporacích to vyžaduje, proto 

by chtěl podat informaci, že podniká jako fyzická osoba a je jednatelem a také jediným 

majitelem společnosti ha-vel family, která má ve svém předmětu činnosti výrobu, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona a také výroba, instalace, opravy 
elektronických zařízení a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a míní v těch 

funkcích pokračovat. 
Ing. Macura, MBA, zrekapituloval finální změny, které byly navrhovány oproti 
předloženému návrhu usnesení: 
Dům kultury města Ostravy – pana Libora Grygara nahradí pan Kamil Bednář 
OVANET – byla stažena nominace pana Sxxxxxx a navržen byl pan Jxxx Mxxxx 
Vědecko-technologický park Ostrava – dochází k opravě chyby v případě jména pana 
Nxxxxxxxxx, který se křestním jmenuje Dxxxx, takže by tam byl Dxxxx Nxxxxxxx 
Ostravské vodárny a kanalizace – na místo původně nominované paní Ivety Vozňákové, 

náměstkyně primátora, by byl náměstek primátora Michal Mariánek 
Dále řekl, že registrovali návrh na doplnění usnesení v případě společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov, kdy by v případě rezignace pana předsedy představenstva 

Pražáka byl na jeho místo nominován pan Jxx Dxxxxxxx 
Ve společnosti KIC Odpady by v případě rezignace pana Pivody byl nominován 

zastupitelstvem města pan Vladimír Cigánek.  
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Připomněl, že zastupitelstvo města navrhuje nominace do orgánů městských společností, 

nicméně v roli valné hromady městských společností se 100% účastí města vystupuje rada 

města, takže rada města tyto věci v roli valné hromady musí následně projednat a schválit. 

Samozřejmě v případech těch společností, kde dochází ke změně počtu členů dozorčích rad, je 

nutná, ale to je uvedeno v návrhu usnesení, změna stanov, resp. společenské smlouvy.  
Omluvil se dodatečně za to, že poměrně obsáhlý a složitý materiál je předkládán takto na stůl, 

ale věří, že ty důvody všichni pochopí. Dále sdělil, že do usnesení budou doplněny tituly a 

formální stránka věci bude naplněna. 
 
Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s úpravou ve smyslu jeho předkladu, 
hlasovalo 47 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0883/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 10 

Úpravy závazných ukazatelů za rok 2015 u Domova Korýtko, p.o. 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0886/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 26 

Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech sociální péče a 
protidrogové prevence 

Diskuse: 
Ing. Macháček poděkoval odboru sociálních věcí a zdravotnictví za perfektně připravený 

materiál. Řekl, že to projednávali na komisi a opravdu to bylo velmi náročné. 
 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0887/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 27 

Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "William Shakespeare - OSTRAVA 2016" 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0888/ZM1418/13. 
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Materiál č. ZM_M 28 

Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o změnu podmínek použití poskytnuté neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu SMO 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0889/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 29 

Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro Mistrovství České republiky mužů a žen v halové 
atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi městem Ostravou a Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z. s. 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0890/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 11 

Návrh dohody na vypořádání právních vztahů k věcem nacházejícím se v areálu stadionu 
Bazaly 

Úvodní slovo k materiálu předložil Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora. Uvedl, že 

schválením tohoto materiálu by mělo následně dojít k uzavření dohody o vypořádání a kupní 

smlouvy, které by měly být uzavřeny mezi FC Baník Ostrava a statutárním městem Ostrava a 

oba tyto dokumenty slouží k dořešení některých nedořešených majetkových vlastnických či 

právních vztahů. O větší detail požádal Mgr. Kolkovou, vedoucí odboru legislativního a 

právního, která byla u vyjednávání těchto smluvních dokumentů od začátku a má velmi 

podrobné informace. 
Mgr. Kolková potvrdila slova pana náměstka a řekla, že se jedná o narovnání vztahů, které 

vznikly poté, co byla uzavřena kupní smlouva mezi městem a společností Bazaly a.s. v roce 
2013, na základě které město Ostrava nabylo vlastnictví k nemovitostem tvořící areál stadionu 

Bazaly. Poté, co se stali vlastníky a přebírali tyto nemovitosti, tak došli k závěru, že při 

uzavírání kupní smlouvy nebyly součástí kupní smlouvy všechny objekty nacházející se na 

tomto území. Zejména se jednalo o objekty, které nebyly zapsány do katastru nemovitostí a o 

věci movité, tudíž při tvorbě kupní smlouvy se vycházelo pouze ze znaleckého posudku. Proto 

jednali se společností už FC Baník Ostrava, protože v mezidobí došlo k fúzi mezi Bazaly a 

společností FC Baník Ostrava, jak tyto vztahy napravit a výsledkem je tato dohoda, která 

hovoří o tom, že veškeré tyto věci obsažené v materiálu městu společnost Baník Ostrava 
daruje a u těch věcí, které jsou zejména pod článkem 3, kde byl názorový nesoulad mezi tím, 

zda při uzavírání kupní smlouvy tyto věci přešly do vlastnictví města či nikoli, tak zde 
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narovnávají tyto vztahy tak, že obě dvě strany se dohodly, že uzavřením kupní smlouvy 

opravdu tyto věci do vlastnictví města přešly. 
 
Diskuse: 
Ing. Palyza poděkoval za přehledné zpracování materiálu odboru legislativnímu a právnímu. 
Jako zastupitel z minulého volebního období si posteskl nad jednou věcí, že v článku č. 3 

dohody o vypořádání je několik desítek odrážek materiálu a majetku, které v rámci kupní 

smlouvy v roce 2012, 2013, když město kupovalo objekt Bazaly, zde nebyly uvedeny. Mrzí 

ho to o to zvlášť, protože pokud by nedošlo k celkem poctivé a tvrdé práci ze strany odborů 
legislativního a právního a majetkového, tak v podstatě kdyby tam byl jiný vlastník, tak by 

jim tento majetek spíše prodal a ne převedl. V této souvislosti požádal nám. primátora Mgr. 

Babince, jestli by si dal tu práci a zkusil vysledovat, kdo z kompetentních pracovníků měl 

přípravu kupní smlouvy a všechny podklady na starost a aby dostali tuto informaci na příští 

jednání zastupitelstva tak, aby z toho mohli vyvodit patřičné závěry vůči těm osobám, které 

byly zodpovědné při nákupu tohoto majetku za zpracovávání kompletních podkladů a jejich 

správnost při předkládání do zastupitelstva. 
Mgr. Babinec slíbil Ing. Palyzovi, že se pokusí připravit jakýsi historický exkurz, týkající se 

této záležitosti. 
 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 48 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0891/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 12 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje pro oprávněného statutární město Ostrava  

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0892/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 13 

Návrh na výkup pozemků pro investiční akci "Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole", v k.ú. 
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 44 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0893/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 14 

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
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Diskuse: 
Mgr. Babinec upozornil, že v rámci materiálu pro zastupitele došlo k chybě při 

rozmnožování. Vypadla stránka 2 obsahující právě tu hlavní část usnesení. Přečetl chybějící 

body usnesení. Řekl, že materiál na str. 1 končí identifikací pana Mxxxxxx Kxxxxxx a 
následuje identifikace dalších spoluvlastníků:  
Vxxxxxxxx Kxxxxxx  
za cenu obvyklou 92.000,- Kč (cena za nově vzniklý pozemek p.p.č. 541/11)  
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 
2) rozhodlo  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 

podmínky, že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 
 
3) rozhodlo 
označit nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 

vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 
 
4) rozhodlo 
koupit nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 189/91, o 

výměře 60 m
2
, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 2217-101/2014 ze dne 

24.9.2014 jako pozemek parc.č. 189/160 
od vlastníka RPG Byty, s.r.o., IČO 277 69 127, sídlo Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 

2582/3, PSČ 70197, za cenu obvyklou 30.000,-Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 
Na závěr se náměstek primátora Mgr. Babinec za chybu omluvil. 
 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0894/ZM1418/13. 

 
 

 

Materiál č. ZM_M 15 

Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih; návrh na záměr 
darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0895/ZM1418/13. 
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Materiál č. ZM_M 16 

Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0896/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 17 

Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0897/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 30 

Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0898/ZM1418/13. 
 

 

Materiál č. ZM_M 32 

Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s 
majetkovou účastí statutárního města Ostravy 

Úvodní slovo k materiálu předložil náměstek primátora Mgr. Radim Babinec. Uvedl, že 

tento materiál obsahuje nové delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 

obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy. Jsou zde uvedeni 

jednak nově delegáti, ale i jejich nově jmenovaní xtí náhradníci v pořadí. Jmenovitě je to 

obsaženo v materiálu. 
 
Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0899/ZM1418/13. 
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Materiál č. ZM_M 33 

Veřejná zakázka "Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce III", poř. č. 222/2015 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0900/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 34 

Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší 

Diskuse: 
Ing. Juroška, Ph.D., sdělil, že to plně podporuje, nicméně ho překvapila ta forma, tzn., že už 

to není poskytováno jako dotace, ale jako transfer skrze městské obvody, která je sice možná, 

ale on se domnívá, že není úplně nutná. Dotázal se, zda jde o nějaký extenzivní výklad těch 

rozpočtových pravidel. Vlastním příspěvkovým organizacím by měly být poskytovány 

transfery, nikoliv dotace. Cizím mohou být poskytovány dotace, tomu nic nebrání. Připadá 

mu, jako by k nim částečně přistupovali jako k našim a částečně jako k cizím. Dotázal se, zda 

by nebylo jednodušší a v souladu s právními předpisy zachovat ten předcházející způsob. 
Mgr. Šebestová odpověděla, že to skutečně vyšlo z novely zákona 250 o rozpočtových 

pravidlech a ten impulz k tomu vzešel z interního auditu, který prováděl kontrolu a bylo to 

projednáno i s odborem legislativním a právním. Dále sdělila, že není schopna to právně 

posoudit a požádala Mgr. Kolkovou, aby doplnila nebo vysvětlila panu starostovi ty důvody. 
Mgr. Kolková potvrdila slova náměstkyně primátora a řekla, že to vychází z novely zákona č. 

250 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy města mohou svým příspěvkovým 

organizacím dávat pouze příspěvky nikoliv dotace tak, jak to bylo v minulosti. Oni celou 
záležitost zkoumali, dokonce ji konzultovali i s nadřízeným orgánem a vzhledem k tomu, že 

v téhle chvíli není statutem ošetřena otázka, že město může napřímo dávat příspěvky 

příspěvkovým organizacím zřízeným městskými obvody a naopak městské obvody nemohou 

v téhle chvíli dávat příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem, je nutné v tomto 
případě provést transfer za městské obvody a městské obvody poté tyto příspěvky těmto svým 

příspěvkovým organizacím dají. Možná nad rámec tohoto může říct, že v téhle chvíli je 

připravována novela statutu, kdy statutový výbor by se měl sejít v nejbližších dnech a celá 

situace by se měla vyjasnit tak, aby od příště již město mohlo dávat příspěvek příspěvkové 

organizaci zřízené městským obvodem a naopak městský obvod mohl dávat příspěvek 

příspěvkové organizaci zřízené městem. 
Ing. Macura, MBA, poděkoval za upřesnění a za přenesení do sféry tajemného světa práva. 

Řekl, že věří, že to všichni pochopili. 
 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0901/ZM1418/13. 
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Materiál č. ZM_M 18 

Úprava závazných ukazatelů r. 2015 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0902/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 35 

Úprava závazných ukazatelů r. 2015 - dodatek 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0903/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 36 

Poskytnutí daru 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0904/ZM1418/13. 
 

 
 

Materiál č. ZM_M 37 

Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2015 

Bez připomínek. 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0905/ZM1418/13. 
 

 

Organizační záležitosti 

Ing. Macura, MBA, sdělil, že další zasedání zastupitelstva města se uskuteční 17. 2. 2016. 
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Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

Ing. Macura, MBA, se dotázal nám. primátora Mgr. Šebestové, zda obdržela nějaký dotaz, 

podnět nebo připomínku ze strany členů zastupitelstva města. 
Mgr. Šebestová, odpověděla, že během zasedání zastupitelstva města neobdržela žádné 
podněty ani připomínky ze strany členů zastupitelstva města. 
Ing. Palyza řekl, že v roce 2015 schválili regulační vyhlášku, která by měla omezit hazard na 

území města Ostravy s platností od 1. 1. 2017. Ke konci roku 2015 při diskuzích dostali 

informaci, že se objevila celá řada připomínek, podnětů i stížností ze strany společností, které 

hazard provozují. Požádal pana předsedajícího, jestli by do příštího jednání zastupitelstva bylo 

možné obdržet informaci o tom, kolik takových stížností je, co je meritem těchto stížností tak, 

aby se jako zastupitelé s tím mohli seznámit, a pokud se na město Ostravu takovéto stížnosti 

chystají, aby i jako zastupitelé podle politických klubů mohli zvážit další postup. 
Ing. Macura, MBA, poděkoval za podnět. Odpověděl, že žádosti bude učiněno zadost. 

Takový materiál připraví. Podal krátkou informaci a řekl, že v uplynulých dnech dostali 
vyrozumění Ministerstva vnitra, které hovoří v tom smyslu, že neshledalo v případě této 

městské vyhlášky žádný rozpor, tzn., že vyhláška bude platná s dovětkem, že Ministerstvo 

vnitra zkoumalo vyhlášku z hlediska její celkové filozofie, resp. jinými slovy nezkoumalo 

podmínky jednotlivých konkrétních provozoven. Tzn., že vyhláška jako taková je platná, 

nicméně nemůžou vyloučit nějakou dílčí kontrolu v jednotlivých místech. Na závěr řekl, že 

požadovaný materiál připraví. 
Ing. Šebesta připomněl, že na minulém zasedání u materiálu č. 55 vznesl celou řadu 

připomínek, které se týkaly shromažďování a sběru odpadu. Ke cti budiž panu Mgr. 

Mariánkovi, že mu odpověď na svou část dal, kdy ho ujistil, že v podstatě ti obyvatelé, kteří 

jsou v domově důchodců, tak se ten poplatek u nich platit nebude, že to zařídí ta organizace, 

ve které jsou umístěni. Nicméně na ty další připomínky jako kdyby se zapomnělo. 

Předpokládá, že při tvorbě další vyhlášky budou zohledněny, ale že mu příslušní náměstci 

odpoví na to, co už minule říkal. Ještě jednou připomněl, že tam nějaké připomínky byly a že 

by se měly do příští vyhlášky určitě zapracovat. 
Ing. Macura, MBA, poděkoval Ing. Šebestovi za příspěvek a požádal příslušné náměstky, 

aby si zpětně prostudovali požadavky pana Ing. Šebesty ze zápisu z minulého zastupitelstva a 

odpověděli na ně. 
 

 

Diskuse – Různé 

V bodě diskuse – různé neproběhla žádná diskuse. 

 

Závěr 

Primátor Ing. Macura, MBA, všem poděkoval za účast, za věcné projednání všech jakkoliv i 

personálně náročných bodů a požádal členy zastupitelstva města, aby nechali hlasovací karty 

ve svých zařízeních. Sdělil, že se těší na setkání na zasedání zastupitelstva města dne           

17. února 2016 a ve 13.30 hod. ukončil třinácté zasedání zastupitelstva města. 
 

- - - 







STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČÍSLO MATERIÁLU: SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ    

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MGR. RADEK PŘEPIORA

MÁM TRVALÝ POBYT NEBO JSEM VLASTNÍKEM                                            ANO
NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY                                                        

BUDU DISKUTOVAT NA TÉMA: ZAŘAZENÍ NOVÝCH BODŮ NA PROGRAM JEDNÁNÍ VÁŽENÉHO
ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

BOD Č. : SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ      

PROSÍM,  ABY  TEXT  NÍŽE  OZNAČENÝ  KURZÍVOU  PŘEČETLA V  RÁMCI  DISKUSE  VÁŽENÁ
OSOBA ŘÍDÍCÍ  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA SMO.  OBČAN  NEBUDE VYSTUPOVAT
FYZICKY/OSOBNĚ, NÝBRŽ PÍSEMNĚ. DĚKUJI.
_____________________________________________________________________________________________

TEXT: „DOBRÝ DEN VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ. JMENUJI SE RADEK PŘEPIORA A JSEM OBČANEM
ČESKÉ REPUBLIKY S BYDLIŠTĚM V OSTRAVĚ. NEJPRVE MI PROSÍM DOVOLTE, ABYCH POPŘÁL
VŠEM ZDE PŘÍTOMNÝM LIDEM DOBRÉ VŮLE NA ÚVOD NAŠEHO LETOŠNÍHO DIALOGU V NOVÉM
ROCE 2016 DOSAŽENÍ OPRAVDU VELKÝCH ÚSPĚCHŮ V RÁMCI SPOLEČNÉ A ZÁSLUŽNÉ PRÁCE
PRO  VŠECHNY  OBYVATELE  OSTRAVY  A  VŮBEC  CELÉ  ČESKÉ  REPUBLIKY.  DĚKUJI.  DÁLE
NAVRHUJI ZAŘAZENÍ NA PROGRAM JEDNÁNÍ VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA NOVÝCH BODŮ. BOD
Č. 1: NÁVRH USNESENÍ: „VÁŽENÉ ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY POVĚŘUJE
VÁŽENÉHO  PANA PRIMÁTORA MACURU  TÍM,  ABY INFORMOVAL VÁŽENÉ  ZASTUPITELSTVO  A
ŠIROKOU VEŘEJNOST O STAVU ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY OSTRAVSKÉHO SYSTÉMU VYNUCOVÁNÍ
ČIPOVÁNÍ   NEJLEPŠÍCH  ČTYŘNOHÝCH  PŘÁTEL  ČLOVĚKA  DRŽENÝCH  V  SOUKROMÝCH
DOMÁCNOSTECH OBYVATELSTVA.“ TERMÍN: IHNED. TENTO BOD JE NAVRHOVÁN OBZVLÁŠTĚ
VZHLEDEM K PROHLÁŠENÍ VÁŽENÉHO PANA PRIMÁTORA MACURY Z 13. KVĚTNA 2015 ZDE NA
VÁŽENÉM  ZASTUPITELSTVU,  KDY  ŘEKL:  CITUJI  „  ...  A  BYLO  SLÍBENO,  TÍM  NECHCI  ŘÍCT
ÚČELOVĚ  TĚMTO,  TĚMTO  DVĚMA  PÁNŮM,  ALE  OBECNĚ,  ŽE  ZÁMĚREM  MÝM  A  PANÍ
NÁMĚSTKYNĚ ŠEBESTOVÉ JE PODROBIT TU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU O ČIPOVÁNÍ PSŮ
JAKÉSI ANALÝZE JEJÍ ÚČINNOSTI, VYHODNOCENÍ, VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI TÉTO VYHLÁŠKY,
ALE PÁNŮM JAK PŘEPIOROVI, TAK PANU HADAŠČOKOVI DOUFÁM, ŽE BYLO SDĚLENO A BYLO
JIMI I POCHOPENO, ŽE CELÝ TENTO PROCES TRVÁ NĚJAKOU DOBU S PŘEDPOKLADEM NĚKDY
DO POLOLETÍ ROKU DVA TISÍCE, 2015,“ KONEC CITACE. MÁME 20. LEDEN 2016 VÁŽENÝ PANE
PRIMÁTORE. TEDY JE ZDE EVIDENTNÍ PRODLENÍ SKORO 7 MĚSÍCŮ A NIKDO OFICIÁLNĚ NEVÍ
PROČ. BOD Č. 2: NÁVRH USNESENÍ: „VÁŽENÉ ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY
POVĚŘUJE  VÁŽENÉHO  PANA  PRIMÁTORA  MACURU  TÍM,  ABY  INFORMOVAL  VÁŽENÉ
ZASTUPITELSTVO  A  VŠECHNY  OBČANY  O  VYJEDNÁVÁNÍ  A  PŘÍPRAVĚ  PROGRAMOVÉHO
PROHLÁŠENÍ  NOVÉ  RADNIČNÍ  KOALICE.“  TERMÍN:  IHNED.  TENTO  BOD  JE  NAVRHOVÁN
OBZVLÁŠTĚ VZHLEDEM K VYJÁDŘENÍ VÁŽENÉHO PANA PRIMÁTORA MACURY ZE DNE 15. LEDNA
2015  NA  SPOLEČNÉ  SCHŮZCE  MEZI  ZÁSTUPCI  ANTI-ČIPOVACÍHO  OBČANSKÉHO  DISENTU:
VÁŽENÝM PANEM PETREM HADAŠČOKEM NST.,  VÁŽENÝM PANEM ING. JIŘÍM ZAPLETALEM Z
DNEŠNÍHO  PŘEDVOLEBNÍHO  USKUPENÍ  „SVOBODNÍ  A  SOUKROMNÍCI“,  VÁŽENÝM  PANEM
JANEM BECHEREM, NĚKDEJŠÍM ZASTUPITELEM  ZVOLENÝM NA KANDIDÁTCE HNUTÍ OSTRAVAK
A  VÁŽENÝM  PANEM  MGR.  RADKEM  PŘEPIOROU,  ŠÉFEDITOREM  WEBU  SPOLEČENSTVÍ
NECIPUJTENAS.CZ. TEHDY VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR JEDNOZNAČNĚ PROHLÁSIL, ŽE SI JE VĚDOM
VELICE TRISTNÍCH PODMÍNEK A OKOLNOSTÍ, ZA JAKÝCH TZV. OSTRAVSKÁ ČIPOVACÍ VYHLÁŠKA
Č. 9/2012 VZNIKALA: ZASTUPITELÉ MOHLI BÝT PŘI JEJÍM SCHVALOVÁNÍ CITUJI „UVEDENI V
OMYL,“ KONEC CITACE. NAVRHL TEHDY VSTŘÍCNÝ KROK: DOPLNÍ DO KOALIČNÍHO PROGRAMU
POLITICKÉHO VEDENÍ MĚSTA BOD ZAMĚŘENÝ NA TÉMA ZASTAVENÍ VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ
PSŮ  V OSTRAVĚ  A JEHO  ZDOBROVOLNĚNÍ.  OPAKOVANĚ  K  TOMU  DODAL,  CITUJI:  „CHCI  TO
ZAHRNOUT  DO  PROGRAMOVÝCH  PRIORIT,  NAJDU-LI  K  TOMU  V  KOALICI  SHODU.  DÁM

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dokumenty-k-ostravske-cipovaci-vyhlasce-2010-2012-jak-vse-vznikalo-jake-dezinformacni-metody-byly-pouzity.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf


INICIATIVU, ŽE SE TOMU TAK STANE. SLIBUJI VÁM TO!“ KONEC CITACE. DÁLE UVEDL: PŘÁL
BYCH SI, ABY SE NÁM PODAŘILO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ CITUJI „ZMĚNIT NA DOBROVOLNOST“
A  „SPOJIT  TO  S  ÚLEVOU  NA  POPLATKU“.  „MY  JSME  TEĎ  VE  FÁZI,  KDY  SE  PŘIPRAVUJE
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A MŮŽEME TO TAM DÁT,“ DODAL VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR MACURA.
PO ZMĚNĚ VE VEDENÍ MĚSTA V LISTOPADU 2015 JE JISTĚ PŘIPRAVOVÁNO NOVÉ PROGRAMOVÉ
PROHLÁŠENÍ. TO  PŮVODNÍ TOTIŽ NIC Z VÝŠE UVEDENÉHO SLIBU NAKONEC NEOBSAHOVALO.
GENTLEMANI PŘECE DRŽÍ SVÉ SLOVO I V ROCE 2016. NUŽE TEDY VZHŮRU DO TOHO. BOD Č. 3:
NÁVRH  USNESENÍ:  „VÁŽENÉ  ZASTUPITELSTVO  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA OSTRAVY  POVĚŘUJE
VÁŽENÉHO  PANA PRIMÁTORA MACURU  TÍM,  ABY INFORMOVAL VÁŽENÉ  ZASTUPITELSTVO  A
VŠECHNY OBČANY O STAVU VYŘIZOVÁNÍ OFICIÁLNÍHO PODNĚTU VÁŽENÉHO OBČANA PETRA
HADAŠČOKA  NST.  ZE  DNE  6.  LEDNA  2016  VE  VĚCI  CENZURNÍHO  ZÁSAHU  VÁŽENÉHO
ZASTUPITELSTVA,  KE  KTERÉMU  DOŠLO  DNE  14.  ŘÍJNA  2015  PŘI  PROJEDNÁVÁNÍ
PROGRAMOVÉHO BODU JEDNÁNÍ VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA Č. 34, KDY NEMOHLI VYSTOUPIT
SE  SVÝMI  DISKUSNÍMI  PŘÍSPĚVKY  ANI  OBČANÉ,  ZASTUPITELÉ  A  ANI  PŘÍPADNĚ  SÁM  PAN
EUROPOSLANEC PETR MACH.“ TERMÍN: IHNED. PRO DOPLNĚNÍ POUZE DODÁVÁM, ŽE TENTO
PODNĚT ŘEŠÍ PO MARNÝCH VÝZVÁCH K OMLUVĚ VŠEM DOTČENÝM OBČANŮM, ZASTUPITELŮM
A  VÁŽENÉMU  PANU  EUROPOSLANCI  MACHOVI  Z  VOLEBNÍHO  USKUPENÍ  „SVOBODNÍ  A
SOUKROMNÍCI“ A PO VSTŘÍCNÝCH NABÍDKÁCH NA LIDSKÉ UROVNÁNÍ SITUACE JAK VÁŽENÍ
PRÁVNÍ  SPECIALISTÉ  Z  OSTRAVSKÉHO  MAGISTRÁTU,  TAK  Z  KRAJSKÉHO  ÚŘADU
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. DĚKUJI VÁM.“
_____________________________________________________________________________________________

(POUZE INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ, KTERÉ NENÍ NUTNÉ ČÍST: UPOZORŇUJI, ŽE NEBUDE-LI TOMUTO DISKUSNÍMU PŘÍSPĚVKU DÁN NÁLEŽITÝ A SPRAVEDLIVÝ PROSTOR
DLE MÉ PROSBY, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ ČLÁNKU Č.17 LISTINY PRÁV A SVOBOD ČR – DLE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU: „(1) SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA
INFORMACE JSOU ZARUČENY. (2) KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ
VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT A ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE BEZ OHLEDU NA HRANICE STÁTU. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.“ „(5) STÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY JSOU POVINNY PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POSKYTOVAT INFORMACE O SVÉ ČINNOSTI.“ A ZÁKONA ZE DNE 12. DUBNA 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Č.128/2000 SB. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ:  § 16 ODST. (2) „OBČAN OBCE, KTERÝ DOSÁHL VĚKU 18 LET, MÁ PRÁVO  C) VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V SOULADU S JEDNACÍM ŘÁDEM SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM ,  G) PODÁVAT ORGÁNŮM OBCE NÁVRHY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY;
ORGÁNY OBCE JE VYŘIZUJÍ  BEZODKLADNĚ, ...“  OBČAN OBCE MÁ ZÁKONEM ZARUČENÉ PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁ
STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MU MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT NÁZOR K JAKÉMUKOLI BODU, KTERÝ BYL ZAŘAZEN NA
PROGRAM ZASEDÁNÍ A KTERÝ BYL PROJEDNÁVÁN. DLE STÁVAJÍCÍHO PRÁVNÍHO VÝKLADU PLATÍ, ŽE OPRÁVNĚNÍM OBČANA OBCE UVEDENÝCH V § 16 ZÁKONA O
OBCÍCH ODPOVÍDÁ POVINNOST OBCE, RESP. JEJÍCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÍ DANÝCH OPRÁVNĚNÍ OBČANU OBCE UMOŽNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE BY OBEC TATO OPRÁVNĚNÍ
NEUMOŽNILA, PORUŠILA BY TÍM ZÁKON. POKUD BY PORUŠOVAL ZÁKON JENOM INDIVIDUÁLNÍ VOLENÝ FUNKCIONÁŘ OBCE, MOHLO BY HO ZASTUPITELSTVO Z
FUNKCE ODVOLAT, POKUD ZAUJÍMÁ VE VĚCI JINÝ POSTOJ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, DALO BY SE POSTUPOVAT DLE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.)

* vyplněnou přihlášku do diskuse odevzdejte osobně informátorům v předsálí zasedací místnosti č. 306, pracovnicím odboru legislativního a právního v zasedací místnosti nebo zašlete
elektronicky na některou z oficiálních emailových adres Statutárního města Ostravy.

OSTRAVA!!!

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/koalice-predstavila-programove-prohlaseni




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČÍSLO MATERIÁLU: 3. PODNĚT OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY   

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MGR. RADEK PŘEPIORA

MÁM TRVALÝ POBYT NEBO JSEM VLASTNÍKEM                                            ANO
NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY                                                        

BUDU DISKUTOVAT NA TÉMA: ZPRACOVÁNÍ ODPOVĚDI OBČANOVI SMO

BOD Č. 3: PODNĚT OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

PROSÍM,  ABY  TEXT  NÍŽE  OZNAČENÝ  KURZÍVOU  PŘEČETLA V  RÁMCI  DISKUSE  VÁŽENÁ
OSOBA ŘÍDÍCÍ  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA SMO.  OBČAN  NEBUDE VYSTUPOVAT
FYZICKY/OSOBNĚ, NÝBRŽ PÍSEMNĚ. DĚKUJI.
_____________________________________________________________________________________________

TEXT: „DOBRÝ DEN VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ. JMENUJI SE RADEK PŘEPIORA A JSEM OBČANEM
ČESKÉ  REPUBLIKY  S  BYDLIŠTĚM  V  OSTRAVĚ.  RÁD  BYCH  SE  VYJÁDŘIL  KE  ZPRACOVÁNÍ
MATERIÁLŮ,  KTERÉ  JSOU  VÁM  PŘEDLOŽENY  K  BODU  Č.  3.  VÁŽENÝ  PAN  ING.  JAROSLAV
NOVOTNÝ, DNES JIŽ BEZ NADSÁZKY LEGENDÁRNÍ/AKTIVNÍ OBČAN NAŠEHO MĚSTA, KTERÝ SE
SNAŽÍ  POMÁHAT  LIDEM  V JEJICH  ŽIVOTECH  VŠUDE  TAM,  KDE  POLITICKÁ  REPREZENTACE
NAPROSTO SELHÁVÁ,  VÁM DNES PŘEDLOŽIL K POSOUZENÍ SVŮJ PODNĚT.  VÁŽENÝ PAN ING.
NOVOTNÝ SE PEČLIVĚ VĚNUJE OTÁZKÁM NEZDRAŽOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE V OSTRAVĚ JIŽ
ŘADU LET. JDE O JEHO SPECIALIZOVANÉ TÉMA A Z TOHO DŮVODU PAK PROSÍM PŘISTUPUJTE K
JEHO OBČANSKÉMU PODNĚTU S NÁLEŽITOU POZORNOSTÍ A POCHOPENÍM. – NYNÍ K SAMOTNÉ
DOKUMENTACI,  KTEROU  MĚSTO  ZVEŘEJNILO  NA  SVÉM  WEBU  K  BODU  Č.  3.  PROSÍM  O
VYSVĚTLENÍ, PROČ JSOU V TĚCHTO DOKUMENTECH ZAČERNĚNA JMÉNA POLITIKŮ S VEŘEJNOU
FUNKCÍ:  VÁŽENÉHO  PANA  HEJTMANA,  VÁŽENÝCH  ZASTUPITELŮ.  ZÁKON  O  OCHRANĚ
OSOBNÍCH  ÚDAJŮ  NIC  TAKOVÉHO  NEUKLÁDÁ.  NAOPAK.  V  PŘÍPADĚ  POLITIKŮ  S  VEŘEJNOU
FUNKCÍ  MAJÍ  OBČANÉ  PLNÉ  PRÁVO  NA  INFORMACE.  PROSÍM  UVĚDOMTE  SI,  ŽE  LETOS
PROBĚHNOU  KRAJSKÉ  VOLBY  A  VOLIČI  BY  MĚLI  MÍT  POTŘEBNÁ  DATA  KE  SVÉMU
ROZHODOVÁNÍ V NEZKRESLENÉ PODOBĚ. PRO SROVNÁNÍ BYCH RÁD UVEDL, ŽE NAPŘÍKLAD
JMÉNO VÁM VŠEM JISTĚ DOBŘE ZNÁMÉHO VÁŽENÉHO PANA PETRA HADAŠČOKA NST.,  JENŽ
NEMÁ ŽÁDNOU VEŘEJNOU FUNKCI,  BYLO ZVEŘEJNĚNO NA MĚSTSKÉM WEBU K BODU Č.  21
PROGRAMU  JEDNÁNÍ  DNEŠNÍHO  VÁŽENÉHO  ZASTUPITELSTVA DOKONCE  VE  STEJNÉ  ČÁSTI
TEXTU  S  VÁŽENÝM  PANEM  POSLANCEM  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU  PETREM  MACHEM  Z
PŘEDVOLEBNÍHO  USKUPENÍ  „SVOBODNÍ  A SOUKROMNÍCI“  .  MOŽNÁ,  ŽE  JIŽ  JE  ALE  TŘEBA
VÁŽENÝ PAN KRAJSKÝ HEJTMAN POUZE SOUKROMÁ OSOBA A OBČANÉ O TOM NEVĚDÍ.  MOC
BYCH  POPROSIL,  ABYSTE  V  DOKUMENTACI  PEČLIVĚ  ZAČERŇOVALI  JMÉNA  OBČANŮ  BEZ
VEŘEJNÉ FUNKCE Z DŮVODŮ OCHRANY JEJICH SOUKROMÍ A PRÁVA NA NERUŠENÝ ŽIVOT. ALE V
PŘÍPADĚ PROFESIONÁLNÍCH POLITIKŮ VE VEŘEJNÉ FUNKCI TO PROSÍM NEDĚLEJTE. VELICE
VÁM DĚKUJI ZA AKCEPTACI MÉHO PODNĚTU A ZA VAŠI POZORNOST.“
_____________________________________________________________________________________________

(POUZE INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ, KTERÉ NENÍ NUTNÉ ČÍST: UPOZORŇUJI, ŽE NEBUDE-LI TOMUTO DISKUSNÍMU PŘÍSPĚVKU DÁN NÁLEŽITÝ A SPRAVEDLIVÝ PROSTOR
DLE MÉ PROSBY, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ ČLÁNKU Č.17 LISTINY PRÁV A SVOBOD ČR – DLE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU: „(1) SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA
INFORMACE JSOU ZARUČENY. (2) KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ
VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT A ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE BEZ OHLEDU NA HRANICE STÁTU. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.“ „(5) STÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY JSOU POVINNY PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POSKYTOVAT INFORMACE O SVÉ ČINNOSTI.“ A ZÁKONA ZE DNE 12. DUBNA 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Č.128/2000 SB. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ:  § 16 ODST. (2) „OBČAN OBCE, KTERÝ DOSÁHL VĚKU 18 LET, MÁ PRÁVO  C) VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V SOULADU S JEDNACÍM ŘÁDEM SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM ,  G) PODÁVAT ORGÁNŮM OBCE NÁVRHY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY;
ORGÁNY OBCE JE VYŘIZUJÍ  BEZODKLADNĚ, ...“  OBČAN OBCE MÁ ZÁKONEM ZARUČENÉ PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁ
STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MU MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT NÁZOR K JAKÉMUKOLI BODU, KTERÝ BYL ZAŘAZEN NA
PROGRAM ZASEDÁNÍ A KTERÝ BYL PROJEDNÁVÁN. DLE STÁVAJÍCÍHO PRÁVNÍHO VÝKLADU PLATÍ, ŽE OPRÁVNĚNÍM OBČANA OBCE UVEDENÝCH V § 16 ZÁKONA O
OBCÍCH ODPOVÍDÁ POVINNOST OBCE, RESP. JEJÍCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÍ DANÝCH OPRÁVNĚNÍ OBČANU OBCE UMOŽNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE BY OBEC TATO OPRÁVNĚNÍ
NEUMOŽNILA, PORUŠILA BY TÍM ZÁKON. POKUD BY PORUŠOVAL ZÁKON JENOM INDIVIDUÁLNÍ VOLENÝ FUNKCIONÁŘ OBCE, MOHLO BY HO ZASTUPITELSTVO Z
FUNKCE ODVOLAT, POKUD ZAUJÍMÁ VE VĚCI JINÝ POSTOJ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, DALO BY SE POSTUPOVAT DLE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.)

* vyplněnou přihlášku do diskuse odevzdejte osobně informátorům v předsálí zasedací místnosti č. 306, pracovnicím odboru legislativního a právního v zasedací místnosti nebo zašlete
elektronicky na některou z oficiálních emailových adres Statutárního města Ostravy.

OSTRAVA!!!





STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČÍSLO MATERIÁLU: 4. SOUHLAS S ÚČASTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY NA PROJEKTU V
RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU URBACT S NÁZVEM "IN FOCUS"    

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MGR. RADEK PŘEPIORA

MÁM TRVALÝ POBYT NEBO JSEM VLASTNÍKEM                                            ANO
NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY                                                        

BUDU  DISKUTOVAT  NA TÉMA:  ÚČAST  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA OSTRAVY  NA PROJEKTU  V
RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU URBACT S NÁZVEM "IN FOCUS"    

BOD  Č.  4:  SOUHLAS  S  ÚČASTÍ  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA OSTRAVY NA PROJEKTU  V  RÁMCI
MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU URBACT S NÁZVEM "IN FOCUS"       

PROSÍM,  ABY  TEXT  NÍŽE  OZNAČENÝ  KURZÍVOU  PŘEČETLA V  RÁMCI  DISKUSE  VÁŽENÁ
OSOBA ŘÍDÍCÍ  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA SMO.  OBČAN  NEBUDE VYSTUPOVAT
FYZICKY/OSOBNĚ, NÝBRŽ PÍSEMNĚ. DĚKUJI.
_____________________________________________________________________________________________

TEXT: „DOBRÝ DEN VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ. JMENUJI SE RADEK PŘEPIORA A JSEM OBČANEM
ČESKÉ REPUBLIKY S BYDLIŠTĚM V OSTRAVĚ. DOKUMENTY, KTERÉ MÁTE PŘIPRAVENY K BODU Č.
4, MAJÍ ÚZKOU VAZBU NA PŘÍPRAVU TZV. STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA. TEN JE NAVÍC TAKÉ
NA PROGRAMU VAŠEHO JEDNÁNÍ.  K DANÉ PROBLEMATICE MÁM PŘIPRAVEN JEDEN Z MÝCH
DALŠÍCH DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKU. CHTĚL BYCH SE NICMÉNĚ VYJÁDŘIT PŘÍMO K MATERIÁLŮM
K PROGRAMOVÉMU BODU Č. 4 DNEŠNÍHO VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA. PŘEDNĚ MI PROSÍM
DOVOLTE, ABYCH SE VÁS ZEPTAL, ZDA JSTE SE PODÍVALI NA WEBOVÉ STRÁNKY „URBACT.EU" A
NASTUDOVALI JSTE SI JE ? VÝCHODISKA PRO TZV. „INTELIGENTNÍ SPECIALIZACI“, TZV. „AKČNÍ
PLÁN“ ZPRACOVÁVANÝ V RÁMCI CELÉHO PROJEKTU, KAM SE OSTRAVA HLÁSÍ, BUDE ŘEŠIT MJ.
TZV.  „PODROBNOU  SPECIFIKACI“  KONKRÉTNÍCH  AKTIVIT  SE  VZTAHEM  K  ŽIVOTU
JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ NAŠEHO MĚSTA.  OPĚT JDE O PROPAGOVÁNÍ NEBEZPEČNÉ „SMART
AGENDY“  CHYTRÝCH  MĚST,  NOVÝCH/ŠMÍROVACÍCH  TECHNOLOGIÍ,  VŠUDYPŘÍTOMNÝCH
MIKROČIPŮ,  SKENERŮ  A O VZÁJEMNOU  VÝMĚNU  INFORMACÍ  MEZI  JEDNOTLIVÝMI  „SMART
MĚSTY“ V EVROPĚ PRÁVĚ O FUNGOVÁNÍ SAMOTNÝCH CHYTRÝCH MĚST, INTERNETU VŠEHO A
TŘEBA O ZPŮSOBECH KONKRÉTNÍ INTERAKCE MEZI LIDSKÝMI BYTOSTMI A STROJI. DOVOLTE
MI  VÁM  TEDY SDĚLIT  JEDEN  MOŽNÝ  PŘÍKLAD  TAKOVÉ  INTERAKCE.  MNOZÍ  Z  VÁS  MOŽNÁ
ZAZNAMENALI  V LETOŠNÍM  LEDNOVÉM  TISKU  ZPRÁVU,  ŽE  OSTRAVŠTÍ  VĚDCI  VYVINULI  ZA
PŘISPĚNÍ  ŠTĚDRÝCH  DOTACÍ  Z  VEŘEJNÝCH  ROZPOČTŮ  MOBILNÍ  APLIKACI  A SYSTÉM  PRO
AUTOMATICKÉ ODEČÍTANÍ STAVU VODOMĚRŮ V SOUKROMÝCH OBYDLÍCH OBČANŮ. Z JEDNÉ
STRANY JDE JISTĚ O VÝHODU PRO OBČANY/KONCOVÉ SPOTŘEBITELE. Z DRUHÉ STRANY JDE
ALE ZÁROVEŇ O NOVÉ NEBEZPEČÍ PŘI NAPOJENÍ TAKOVÉHO VYNÁLEZU ONLINE NA INTERNET.
KYBERZLOČINCI,  HACKEŘI,  TOTIŽ  POSLÉZE  DÍKY  TOMU  MOHOU  DOKÁZAT  MONITOROVAT
KONKRÉTNÍ SOUKROMOU NEMOVITOST, SLEDOVAT NÁVYKY JEJICH OBYVATEL A PŘI VHODNÉ
PŘÍLEŽITOSTI  ZAÚTOČIT.  O  POTLAČOVÁNÍ  LEGITIMNÍHO  POLITICKÉHO  DISENTU  UŽ  ANI
RADĚJI  NEHOVOŘÍM.  –  NEJRŮZNĚJŠÍ  „SMART“  MĚŘIDLA  BUDOU  V  PŘÍŠTÍCH  LETECH
OBČANŮM  „MOTIVAČNĚ  VNUCOVÁNA“  DLE  PLÁNŮ  EVROPSKÉ  KOMISE  A  TZV.  KONCEPTU
„CHYTRÝCH  MĚST“,  BUDOU  MONTOVÁNA DO  VŠECH  DOMÁCNOSTÍ  POD  ZÁMINKOU  ÚSPORY
ENERGIÍ,  ZAJIŠTĚNÍ  VĚTŠÍHO  KOMFORTU  SPOTŘEBITELŮ.  –  UŽIVATEL  PŘEDMĚTNÉHO
CHYTRÉHO  MĚŘIDLA  UŽ  PAK  ALE  NEBUDE  MÍT  BOHUŽEL  MOŽNOST  OVLIVŇOVAT
AUTOMATICKOU KOMUNIKACI  TAKOVÉ ELEKTRONIKY.  DOJDE K NEBETYČNÝM ZÁSAHŮM DO
JEHO SOUKROMÍ. NEBUDE UŽ POSLÉZE MOCI ANI TAKOVÝ PŘÍSTROJ HARDWAROVĚ VYPNOUT
(SOFTWAROVĚ  TOTIŽ  DOKÁŽE  HACKER  NA DÁLKU  PŘES  INTERNET  OBEJÍT  TAKŘKA KAŽDÉ
ZABEZPEČENÍ), PROTOŽE BY MU PO OTEVŘENÍ ZAPEČETĚNÉ VNITŘNÍ ČÁSTI MĚŘIDLA HROZILA
POKUTA A  DOKONCE  TRESTNÍ STÍHÁNÍ.  JENŽE  CHYTRÁ  MĚŘIDLA V  CHYTRÝCH  MĚSTECH
PŘEDSTAVUJÍ  ZKRÁTKA NEHORÁZNÉ  KYBERNETICKÉ  RIZIKO,  JSOU  NÁSTROJEM  LIKVIDACE



PŘIROZENÝCH PRÁV/SVOBOD OBČANŮ UŽ I U NICH DOMA, POKUD SI OVŠEM VČAS NEDOKÁŽÍ
OBSTARAT  SVOU  VLASTNÍ  ENERGETICKOU  NEZÁVISLOST  A NEODPOJÍ  SE  DEFINITIVNĚ  OD
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. CHYTRÁ ŘEŠENÍ JEŠTĚ TOTIŽ NEZNAMENAJÍ TO, ŽE JSOU PRO OBČANY
BEZPEČNÁ!  BUDOU  VŠAK  PRO  NĚKTERÉ  FIRMY  SE  STÁTNÍ  PODPOROU  JISTĚ  BÁJEČNÝM
VÝDĚLKEM.  NA  DRUHÉ  STRANĚ  PRO  SVOBODOMYSLNÉ  OBČANY  PŮJDE  O
„MOTIVAČNĚ/POVINNĚ“  VNUCOVANÝ/ŠMÍROVACÍ/SOCIÁLNÍ  EXPERIMENT.  VŽDYŤ  SI  JEN
VZPOMEŇME NA CHYTROU KARTU ODISKA. SÁM VÁŽENÝ PAN OSTRAVSKÝ PRIMÁTOR PŘIZNAL V
LISTOPADU  2015  PŘI  JEDNÁNÍ  MĚSTSKÉHO  ZASTUPITELSTVA,  ŽE  JE  CÍLEM  MNOHA
OSTRAVSKÝCH POLITIKŮ: DOCÍLIT SLEDOVÁNÍ OBYVATELSTVA PRÁVĚ PROSTŘEDNICTVÍM VÝŠE
UVEDENÝCH KARET ZATÍM TŘEBA V AUTOBUSECH, TRAMVAJÍCH APOD. PROSÍM PROTO VÁŽENÉ
ZASTUPITELSTVO: UJISTĚTE NYNÍ VEŘEJNOST FORMOU PŘIJETÍ VAŠEHO NOVÉHO USNESENÍ,
ŽE V PŘÍPADĚ PŘIJÍMÁNÍ JAKÝCHKOLIV APLIKOVANÝCH CHYTRÝCH ŘEŠENÍ A ZAVÁDĚNÍ TZV.
CHYTRÝCH TECHNOLOGIÍ: BUDE POSLÉZE ZARUČEN KAŽDÉMU OBYVATELI OSTRAVY V PŘÍPADĚ
JEHO ZÁJMU PLNÝ A NEDISKRIMINAČNÍ OPT-OUT.  V PŘÍPADĚ IGNOROVÁNÍ MÉHO PODNĚTU
MŮŽE  BÝT  TAKOVÝ  FAKT  POVAŽOVÁN  PODLE  PRÁVNÍ  ZÁSADY  „QUI  TACET,  CONSENTIRE
VIDETUR“ ZA „MLČENÍ ZNAMENÁ SOUHLAS“. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.“ 
_____________________________________________________________________________________________

(POUZE INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ, KTERÉ NENÍ NUTNÉ ČÍST: UPOZORŇUJI, ŽE NEBUDE-LI TOMUTO DISKUSNÍMU PŘÍSPĚVKU DÁN NÁLEŽITÝ A SPRAVEDLIVÝ PROSTOR
DLE MÉ PROSBY, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ ČLÁNKU Č.17 LISTINY PRÁV A SVOBOD ČR – DLE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU: „(1) SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA
INFORMACE JSOU ZARUČENY. (2) KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ
VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT A ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE BEZ OHLEDU NA HRANICE STÁTU. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.“ „(5) STÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY JSOU POVINNY PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POSKYTOVAT INFORMACE O SVÉ ČINNOSTI.“ A ZÁKONA ZE DNE 12. DUBNA 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Č.128/2000 SB. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ:  § 16 ODST. (2) „OBČAN OBCE, KTERÝ DOSÁHL VĚKU 18 LET, MÁ PRÁVO  C) VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V SOULADU S JEDNACÍM ŘÁDEM SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM ,  G) PODÁVAT ORGÁNŮM OBCE NÁVRHY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY;
ORGÁNY OBCE JE VYŘIZUJÍ  BEZODKLADNĚ, ...“  OBČAN OBCE MÁ ZÁKONEM ZARUČENÉ PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁ
STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MU MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT NÁZOR K JAKÉMUKOLI BODU, KTERÝ BYL ZAŘAZEN NA
PROGRAM ZASEDÁNÍ A KTERÝ BYL PROJEDNÁVÁN. DLE STÁVAJÍCÍHO PRÁVNÍHO VÝKLADU PLATÍ, ŽE OPRÁVNĚNÍM OBČANA OBCE UVEDENÝCH V § 16 ZÁKONA O
OBCÍCH ODPOVÍDÁ POVINNOST OBCE, RESP. JEJÍCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÍ DANÝCH OPRÁVNĚNÍ OBČANU OBCE UMOŽNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE BY OBEC TATO OPRÁVNĚNÍ
NEUMOŽNILA, PORUŠILA BY TÍM ZÁKON. POKUD BY PORUŠOVAL ZÁKON JENOM INDIVIDUÁLNÍ VOLENÝ FUNKCIONÁŘ OBCE, MOHLO BY HO ZASTUPITELSTVO Z
FUNKCE ODVOLAT, POKUD ZAUJÍMÁ VE VĚCI JINÝ POSTOJ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, DALO BY SE POSTUPOVAT DLE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.)

* vyplněnou přihlášku do diskuse odevzdejte osobně informátorům v předsálí zasedací místnosti č. 306, pracovnicím odboru legislativního a právního v zasedací místnosti nebo zašlete
elektronicky na některou z oficiálních emailových adres Statutárního města Ostravy.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČÍSLO MATERIÁLU: BOD Č. 21 – INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA   

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MGR. RADEK PŘEPIORA

MÁM TRVALÝ POBYT NEBO JSEM VLASTNÍKEM                                            ANO
NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY                                                        

BUDU DISKUTOVAT NA TÉMA: INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

BOD Č. 21: INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA   

PROSÍM,  ABY  TEXT  NÍŽE  OZNAČENÝ  KURZÍVOU  PŘEČETLA V  RÁMCI  DISKUSE  VÁŽENÁ
OSOBA ŘÍDÍCÍ  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA SMO.  OBČAN  NEBUDE VYSTUPOVAT
FYZICKY/OSOBNĚ, NÝBRŽ PÍSEMNĚ. DĚKUJI.
_____________________________________________________________________________________________

TEXT: „DOBRÝ DEN VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ. JMENUJI SE RADEK PŘEPIORA A JSEM OBČANEM
ČESKÉ REPUBLIKY S BYDLIŠTĚM V OSTRAVĚ. MŮJ PODNĚT SE TÝKÁ MATERIÁLŮ, KTERÉ VÁM
BYLY PŘEDLOŽENY K BODU Č. 21. NEOBSAHUJÍ TOTIŽ Z NEZNÁMÝCH DŮVODŮ  INFORMACE O
NÁSLEDUJÍCÍCH USNESENÍCH VÁŽENÉHO  ZASTUPITELSTVA:  USNESENÍ  Č.  0521/ZM1418/8   VE
VĚCI POLANSKÝCH STAVEBNÍKŮ A USNESENÍ Č. 0511/ZM1418/7, KTERÉ ŘEŠILO ZVEŘEJŇOVÁNÍ
ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ VÁŽENÉHO SBORU STAROSTŮ A USNESENÍ  Č.  0343/ZM1418/5  MJ.  VE  VĚCI
PRVNÍ  ODPOVĚDI  VÁŽENÉMU  PANU  EUROPOSLANCI  MACHOVI ZE  STRANY  SVOBODNÝCH
OBČANŮ (SVOBODNÍ).  PROSÍM  VÁŽNÉ  ZASTUPITELSTVO,  ABY  ZAHRNULO  DO  VÝSLEDNÝCH
ZPRÁV INFORMACI O PLNĚNÍ ČI NEPLNĚNÍ MNOU VÝŠE UVEDENÝCH USNESENÍ. NENÍ PŘECI
MOŽNÉ,  ABY  VÁŽENÉ  ZASTUPITELSTVO  NĚCO  ODHLASOVALO  A DANÝ  ÚKOL  BYL  POSLÉZE
IGNOROVÁN. K ZÁPISŮM Z JEDNÁNÍ VÁŽENÉHO SBORU STAROSTŮ POUZE DODÁM, ŽE JIŽ BYLY Z
VELKÉ  ČÁSTI  LETOS  ZÍSKÁNY A ZASLÁNY VÁŽENÉMU  PANU  PRIMÁTOROVI  MACUROVI  DÍKY
ZÁKONNÉ  ŽÁDOSTI  O  INFORMACE,  KTERÁ  VZEŠLA Z  VSTŘÍCNÉ  ČINNOSTÍ  PRÁVĚ  STRANY
SVOBODNÝCH  OBČANŮ,  DNES  PŘEDVOLEBNÍHO  USKUPENÍ  „SVOBODNÍ  A  SOUKROMNÍCI“,
KTEŘÍ SE SNAŽÍ OSTRAVĚ POMOCI S REALIZACÍ KONCEPTU SVOBODNÉ/VSTŘÍCNÉ/OTEVŘENÉ
RADNICE.  DÁLE  BYCH  VÁS  POPROSIL  O  ÚPRAVU  STAVU  PLNĚNÍ  USNESENÍ  VÁŽENÉHO
ZASTUPITELSTVA  Č.  0673/ZM1418/10  VE  VĚCI  DRUHÉ  ODPOVĚDI  VÁŽENÉMU  PANU
EUROPOSLANCI  MACHOVI,  PŘEDSEDOVI  STRANY  SVOBODNÝCH  OBČANŮ,  KTERÉ  BYLO
ROZPOROVÁNO DNE 6. LEDNA 2016 OFICIÁLNÍM PODNĚTEM VÁŽENÉHO PANA OBČANA PETRA
HADAŠČOKA NST.  PODLE  STÁVAJÍCÍHO  PRÁVNÍHO  VÝKLADU  BYLO  TOTIŽ  VÝŠE  UVEDENÉ
USNESENÍ  SCHVÁLENO  MIMO  ZÁKONNÝ  A ÚSTAVNÍ  RÁMEC,  JELIKOŽ  DOŠLO  V DOBĚ  JEHO
PŘIJETÍ  K  CENZUŘE OBČANŮ  I  ZASTUPITELŮ,  KTEŘÍ  CHTĚLI  VYSTOUPIT  K  SOUVISEJÍCÍMU
BODU  PROGRAMU  VÁŽENÉHO  ZASTUPITELSTVA.  VÝŠE  CITOVANÉ  USNESENÍ  BY  MĚLO  BÝT
SPRÁVNĚ ZNEPLATNĚNO A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL BY MĚL BÝT POSLÉZE ZNOVU ZAŘAZEN NA
PROGRAM  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO  ZASTUPITELSTVA  TAK,  ABY  MOHL  BÝT  KONEČNĚ  ŘÁDNĚ
PRODISKUTOVÁN  VŠEMI  OPRÁVNĚNÝMI  OBČANY I  ZASTUPITELI  VČETNĚ PŘÍPADNÉ  OSOBNÍ
ÚČASTI  VÁŽENÉHO  PANA  EUROPOSLANCE  MACHA.  AŽ  TEPRVE  NÁSLEDNĚ  LZE  PŘIJMOUT
PRÁVOPLATNÉ  USNESENÍ.  ZÁROVEŇ  PROSÍM,  ABYSTE  PROVEDLI  KOREKTNÍ  ANONYMIZACÍ
JMÉNA  VÁŽENÉHO  PANA  PETRA  HADAŠČOKA  NST.  VE  VÝSLEDNÝCH  MATERIÁLECH
PUBLIKOVANÝCH K BODU Č. 21 NA OFICIÁLNÍM MĚSTSKÉM WEBU, ABY BYLO UČINĚNO ZA DOST
DIKCI ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. PROSÍM, ABY BYLY MÉ PODNĚTY ZAHRNUTY DO
VÝSLEDNÉ  ZPRÁVY VÁŽENÉHO  ZASTUPITELSTVA,  ABY SE  K  NIM  NYNÍ  VYJÁDŘILI  JAK  ZDE
PŘÍTOMNÍ PRÁVNÍ EXPERTI, TAK ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU MĚSTA A ABY SI TYTO MÉ
NÁVRHY NĚKDO Z VÁS OSVOJIL, ABY SE O NICH DALO HLASOVAT. DĚKUJI VÁM.“ 
_____________________________________________________________________________________________

(POUZE INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ, KTERÉ NENÍ NUTNÉ ČÍST: UPOZORŇUJI, ŽE NEBUDE-LI TOMUTO DISKUSNÍMU PŘÍSPĚVKU DÁN NÁLEŽITÝ A SPRAVEDLIVÝ PROSTOR
DLE MÉ PROSBY, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ ČLÁNKU Č.17 LISTINY PRÁV A SVOBOD ČR – DLE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU: „(1) SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA
INFORMACE JSOU ZARUČENY. (2) KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ
VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT A ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE BEZ OHLEDU NA HRANICE STÁTU. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.“ „(5) STÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY ÚZEMNÍ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach_(politik)
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://web.svobodni.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF


SAMOSPRÁVY JSOU POVINNY PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POSKYTOVAT INFORMACE O SVÉ ČINNOSTI.“ A ZÁKONA ZE DNE 12. DUBNA 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Č.128/2000 SB. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ:  § 16 ODST. (2) „OBČAN OBCE, KTERÝ DOSÁHL VĚKU 18 LET, MÁ PRÁVO  C) VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V SOULADU S JEDNACÍM ŘÁDEM SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM ,  G) PODÁVAT ORGÁNŮM OBCE NÁVRHY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY;
ORGÁNY OBCE JE VYŘIZUJÍ  BEZODKLADNĚ, ...“  OBČAN OBCE MÁ ZÁKONEM ZARUČENÉ PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁ
STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MU MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT NÁZOR K JAKÉMUKOLI BODU, KTERÝ BYL ZAŘAZEN NA
PROGRAM ZASEDÁNÍ A KTERÝ BYL PROJEDNÁVÁN. DLE STÁVAJÍCÍHO PRÁVNÍHO VÝKLADU PLATÍ, ŽE OPRÁVNĚNÍM OBČANA OBCE UVEDENÝCH V § 16 ZÁKONA O
OBCÍCH ODPOVÍDÁ POVINNOST OBCE, RESP. JEJÍCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÍ DANÝCH OPRÁVNĚNÍ OBČANU OBCE UMOŽNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE BY OBEC TATO OPRÁVNĚNÍ
NEUMOŽNILA, PORUŠILA BY TÍM ZÁKON. POKUD BY PORUŠOVAL ZÁKON JENOM INDIVIDUÁLNÍ VOLENÝ FUNKCIONÁŘ OBCE, MOHLO BY HO ZASTUPITELSTVO Z
FUNKCE ODVOLAT, POKUD ZAUJÍMÁ VE VĚCI JINÝ POSTOJ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, DALO BY SE POSTUPOVAT DLE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.)

* vyplněnou přihlášku do diskuse odevzdejte osobně informátorům v předsálí zasedací místnosti č. 306, pracovnicím odboru legislativního a právního v zasedací místnosti nebo zašlete
elektronicky na některou z oficiálních emailových adres Statutárního města Ostravy.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČÍSLO  MATERIÁLU:  24.  INFORMACE  O  STAVU  ZPRACOVÁNÍ  STRATEGICKÉHO  PLÁNU
ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MGR. RADEK PŘEPIORA

MÁM TRVALÝ POBYT NEBO JSEM VLASTNÍKEM                                            ANO
NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY                                                        

BUDU DISKUTOVAT NA TÉMA: INFORMACE O STAVU ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

BOD  Č.  24:  INFORMACE  O  STAVU  ZPRACOVÁNÍ  STRATEGICKÉHO  PLÁNU  ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

PROSÍM,  ABY  TEXT  NÍŽE  OZNAČENÝ  KURZÍVOU  PŘEČETLA V  RÁMCI  DISKUSE  VÁŽENÁ
OSOBA ŘÍDÍCÍ  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA SMO.  OBČAN  NEBUDE VYSTUPOVAT
FYZICKY/OSOBNĚ, NÝBRŽ PÍSEMNĚ. DĚKUJI.
_____________________________________________________________________________________________

TEXT: „DOBRÝ DEN VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ. JMENUJI SE RADEK PŘEPIORA A JSEM OBČANEM
ČESKÉ  REPUBLIKY  S  BYDLIŠTĚM  V  OSTRAVĚ.  NÁVRH  ZPRACOVÁNÍ  TZV.  STRATEGICKÉHO
PLÁNU, KTERÝ JE VÁM PŘEDKLÁDÁN, MÁ PŘEDSTAVOVAT VÝVOJ OSTRAVY AŽ DO ROKU 2050.
PODLE  TOHOTO  PLÁNU  BUDOU  REALIZOVÁNY  MILIARDOVÉ  INVESTICE  Z  VEŘEJNÝCH
ROZPOČTŮ. TENTO PLÁN DOPADNE NA KAŽDODENNÍ SOUKROMÝ I VEŘEJNÝ ŽIVOT OSTRAVANŮ.
NĚKTEŘÍ  POLITICI  SE  DÍKY  NĚMU  NEPOCHYBNĚ  POKUSÍ  O  ZNIČENÍ  PŘIROZENÝCH  PRÁV,
SVOBOD,  SOUKROMÍ,  NERUŠENÉHO  ŽIVOTA  OBČANŮ  V  ÉŘE  VŠEOBECNÉHO  TLAKU  NA
PROŠPIKOVÁNÍ OSTRAVY ŠMÍROVACÍMI/CHYTRÝMI TECHNOLOGIEMI,  MIKROČIPY A SKENERY.
VŠICHNI JSTE MOHLI MINULÝ ROK SLEDOVAT, JAK ZDE NA VÁŽENÉM ZASTUPITELSTVU DOPADL
LEGITIMNÍ  PROTEST  OBČANŮ  VŮČI  EXTERNÍMU/MOTIVAČNÍMU  OČIPOVÁNÍ  CESTUJÍCÍCH  V
MHD STYLEM: ŘÍKEJTE SI MILÍ OBČANÉ CO CHCETE, ALE STEJNĚ BUDETE MUSET POUŽÍVAT
ČIPOVOU  KARTU  ODISKU.  NIKDO  OBČANŮM  NENABÍDL  VSTŘÍCNÉ,  JINÉ,  LEVNĚJŠÍ,
PŘIJATELNĚJŠÍ,  ŠETRNĚJŠÍ  K  SOUKROMÍ,  DALEKO  KOMFORTNĚJŠÍ  METODY  PROKAZOVÁNÍ
JÍZDNÉHO,  KTERÉ  FUNGUJÍ  NAPŘÍKLAD  V  RÁMCI  ŽELEZNICE.  VÁŽENÝ  PAN  PRIMÁTOR  SE
ZKRÁTKA PODLE  SVÉHO  VYJÁDŘENÍ  Z  LISTOPADU  2015  ROZHODL,  ŽE  VE  FINÁLE  VŠICHNI
BUDOU JEZDIT NA ODISKU: AŤ MAJÍ POLITICI PŘEHLED O POHYBU KONKRÉTNÍCH LIDÍ V MHD.
O  VYNUCOVÁNÍ  ČIPOVÁNÍ  NEJLEPŠÍCH  ČTYŘNOHÝCH  PŘÁTEL  ČLOVĚKA  JIŽ  RADĚJI  ANI
NEHOVOŘÍM. TADY SE UKÁZALA TZV. CHYTRÁ MĚSTSKÁ AGENDA A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
OPRAVDU V PLNÉ DONUCOVACÍ PARÁDĚ. PO PŘEČTENÍ DOKUMENTACE K NÁVRHU REALIZACE
TZV. STRATEGICKÉHO PLÁNU JSME SPOLEČNĚ S KOLEGY NABYLI DOJMU, ŽE VE SKUTEČNOSTI
PŮJDE  POUZE  O  CHYTRÉ  ZDŮVODNĚNÍ  NOVÝCH  DOTACÍ  A  K  ZMAPOVÁNÍ  DISENTNÍHO
VEŘEJNÉHO  MÍNĚNÍ  A  NÁSLEDNĚ  K  CO  NEJLEPŠÍ/DRTIVÉ/MARKETINGOVÉ  LIKVIDACI
OPOZIČNÍCH NÁZORŮ S PLNOU FINANČNÍ SILOU MĚSTA. VŠICHNI OBČANÉ BUDOU ZKRÁTKA
MUSET BÝT „SMART“ A MĚSTO SI NA TO NAJME JEŠTĚ VÍCE „SMART“ SPECIALISTŮ, JEJICHŽ
METODY PREZENTACE  MNOHDY OTEVŘENĚ  INKLINUJÍ  K  TZV.  „BRAINWASHINGU“.  CITUJI  Z
JEJICH  MATERIÁLU:  BUDEME „AKTIVNĚ  PRACOVAT  NA  ZTOTOŽNĚNÍ  ZAINTERESOVANÝCH
SKUPIN  S  ODPOVĚĎMI  NA  PŘEDEM  DANÉ  OTÁZKY“  (A  BUDE  PROBÍHAT)  „PRAVIDELNÁ
KOMUNIKACE  K DEFINOVANÝM  CÍLOVÝM  SKUPINÁM,“  KONEC  CITACE.  TEDY  NIKOLIV
VZÁJEMNÝ  A  UPŘÍMNÝ  DIALOG,  NÝBRŽ  SPÍŠE  PREZENTAČNÍ  MONOLOG.  PŘITOM  ZA
STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA A JEHO KOMUNIKACI BUDE ODPOVÍDAT PŘÍMO STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA A VÁŽENÝ  PAN  PRIMÁTOR.  LIDÉ  POVĚŘENÍ  ZPRACOVÁNÍM  TZV.  STRATEGICKÉHO
PLÁNU  BUDOU  MÍT  MJ.  ZA  ÚKOL  ZÍSKAT  ZE  SVĚTA  INFORMACE  O  ZKUŠENOSTECH  S
OVLIVŇOVÁNÍM POPULACE K BEZPROBLÉMOVÉMU PŘIJETÍ TZV. KONCEPTU CHYTRÝCH MĚST.
BUDOU  SI  PEČLIVĚ  VYBÍRAT SPOLUPRACOVNÍKY,  KTEŘÍ  JIM  BUDOU  POMÁHAT  REALIZOVAT
CELOU „SMART“ AGENDU. JEJICH ÚKOLEM BUDE VYTVOŘIT P.  R.  DOJEM TOHO, ABY CITUJI



„VŠICHNI PARTNEŘI PŘEMÝŠLELI JEDNOTNĚ A SMĚŘOVALI KE STEJNÝM CÍLŮM,“ (SIC!) KONEC
CITACE.  PŮJDE  TAKÉ  O  VYLOŽENÉ  EXPERIMENTOVÁNÍ  NA  OBČANECH.  –  PROSÍM  PROTO
VÁŽENÉ ZASTUPITELSTVO: UJISTĚTE NYNÍ VEŘEJNOST PŘIJETÍM VAŠEHO NOVÉHO USNESENÍ,
ŽE ROZHODNĚ NEPŮJDE O JEDNOSTRANNOU/MARKETINGOVOU AKCI ANI O ŽÁDNÉ „CHYTRÉ
VYMÝVÁNÍ  MOZKŮ“,  NÝBRŽ  O  POCTIVÉ/VEŘEJNOPRÁVNÍ/INFORMOVÁNÍ  OBČANŮ  VE
VZÁJEMNÉM  DIALOGU  A  HLEDÁNÍ  NEINVAZIVNÍCH  ŘEŠENÍ  PŘI  PLNÉM  PRÁVU  NA
NEDISKRIMINAČNÍ OPT-OUT.  VŽDYŤ KDO Z VÁS BY CHTĚL,  ABY MU VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR
NAPLÁNOVAL JEHO BUDOUCNOST AŽ DO ROKU 2050, KAM BUDE JEZDIT NA DOVOLENOU, KOHO
SI VEZME ZA MANŽELKU, S KÝM BUDE SDÍLET POVINNĚ SVÉ LOŽE A AUTO. VŽDYŤ TO JE JAK ZE
ZNÁMÉHO FILMU „JÁCHYME, HOĎ HO DO STROJE!“ – PODLE TZV. STRATEGICKÉHO PLÁNU JSOU
TOTIŽ  ZA  KLÍČOVÉ  AKTÉRY PRO  PLÁNOVÁNÍ  ŽIVOTA OBČANŮ  POVAŽOVÁNI  POUZE  CITUJI:
„VEDENÍ,  ZASTUPITELSTVO,  VEDOUCÍ  PRACOVNÍCI  MĚSTA,  JEHO  PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ  A MĚSTEM  VLASTNĚNÝCH  ORGANIZACÍ,“  KONEC  CITACE.  TEDY POUZE  ELITY.
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE LIDÉ BY MĚLI BÝT VČAS VAROVÁNI, CO SE NA NĚ ZASE CHYSTÁ. PROSÍM
VÁŽENÉ  ZASTUPITELSTVO:  OSVOJTE  SI  MŮJ  NÁVRH  A  HLASUJTE  O  NĚM.  V  PŘÍPADĚ
IGNOROVÁNÍ MÉHO PODNĚTU MŮŽE BÝT TAKOVÝ FAKT POVAŽOVÁN PODLE PRÁVNÍ ZÁSADY
„QUI  TACET,  CONSENTIRE  VIDETUR“  ZA  „MLČENÍ  ZNAMENÁ  SOUHLAS“.  DĚKUJI  VÁM  ZA
POZORNOST.“
_____________________________________________________________________________________________

(POUZE INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ, KTERÉ NENÍ NUTNÉ ČÍST: UPOZORŇUJI, ŽE NEBUDE-LI TOMUTO DISKUSNÍMU PŘÍSPĚVKU DÁN NÁLEŽITÝ A SPRAVEDLIVÝ PROSTOR
DLE MÉ PROSBY, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ ČLÁNKU Č.17 LISTINY PRÁV A SVOBOD ČR – DLE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU: „(1) SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA
INFORMACE JSOU ZARUČENY. (2) KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ
VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT A ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE BEZ OHLEDU NA HRANICE STÁTU. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.“ „(5) STÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY JSOU POVINNY PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POSKYTOVAT INFORMACE O SVÉ ČINNOSTI.“ A ZÁKONA ZE DNE 12. DUBNA 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Č.128/2000 SB. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ:  § 16 ODST. (2) „OBČAN OBCE, KTERÝ DOSÁHL VĚKU 18 LET, MÁ PRÁVO  C) VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V SOULADU S JEDNACÍM ŘÁDEM SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM ,  G) PODÁVAT ORGÁNŮM OBCE NÁVRHY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY;
ORGÁNY OBCE JE VYŘIZUJÍ  BEZODKLADNĚ, ...“  OBČAN OBCE MÁ ZÁKONEM ZARUČENÉ PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁ
STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MU MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT NÁZOR K JAKÉMUKOLI BODU, KTERÝ BYL ZAŘAZEN NA
PROGRAM ZASEDÁNÍ A KTERÝ BYL PROJEDNÁVÁN. DLE STÁVAJÍCÍHO PRÁVNÍHO VÝKLADU PLATÍ, ŽE OPRÁVNĚNÍM OBČANA OBCE UVEDENÝCH V § 16 ZÁKONA O
OBCÍCH ODPOVÍDÁ POVINNOST OBCE, RESP. JEJÍCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÍ DANÝCH OPRÁVNĚNÍ OBČANU OBCE UMOŽNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE BY OBEC TATO OPRÁVNĚNÍ
NEUMOŽNILA, PORUŠILA BY TÍM ZÁKON. POKUD BY PORUŠOVAL ZÁKON JENOM INDIVIDUÁLNÍ VOLENÝ FUNKCIONÁŘ OBCE, MOHLO BY HO ZASTUPITELSTVO Z
FUNKCE ODVOLAT, POKUD ZAUJÍMÁ VE VĚCI JINÝ POSTOJ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, DALO BY SE POSTUPOVAT DLE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.)

* vyplněnou přihlášku do diskuse odevzdejte osobně informátorům v předsálí zasedací místnosti č. 306, pracovnicím odboru legislativního a právního v zasedací místnosti nebo zašlete
elektronicky na některou z oficiálních emailových adres Statutárního města Ostravy.

OSTRAVA!!!

https://youtu.be/SUEklIZtcsM




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČÍSLO MATERIÁLU: DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ    

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MGR. RADEK PŘEPIORA

MÁM TRVALÝ POBYT NEBO JSEM VLASTNÍKEM                                            ANO
NEMOVITOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY                                                        

BUDU DISKUTOVAT NA TÉMA: DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ  

BOD Č. : DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ   

PROSÍM,  ABY  TEXT  NÍŽE  OZNAČENÝ  KURZÍVOU  PŘEČETLA V  RÁMCI  DISKUSE  VÁŽENÁ
OSOBA ŘÍDÍCÍ  JEDNÁNÍ  VÁŽENÉHO ZASTUPITELSTVA SMO.  OBČAN  NEBUDE VYSTUPOVAT
FYZICKY/OSOBNĚ, NÝBRŽ PÍSEMNĚ. DĚKUJI.
_____________________________________________________________________________________________

TEXT: „DOBRÝ DEN VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ. JMENUJI SE RADEK PŘEPIORA A JSEM OBČANEM
ČESKÉ REPUBLIKY S BYDLIŠTĚM V OSTRAVĚ. RÁD BYCH VÁS INFORMOVAL O VÝSLEDCÍCH JIŽ
TŘETÍHO  ROČNÍKU  UDĚLOVÁNÍ  (ANTI)CENY  „ČIPÁK“  A  NAOPAK  ČESTNÉHO  UZNÁNÍ
„OSVOBODITEL“  ROKU  2015.  TATO  OCENĚNÍ  PŘIZNÁVÁ  KAŽDOROČNĚ  SPOLEČENSTVÍ  WEBU
NECIPUJTENAS.CZ  TĚM  FYZICKÝM  NEBO  PRÁVNICKÝM  OSOBÁM,  KTERÉ  SE  NEJVÍCE
ZASLOUŽILY  O  VYNUCENÍ  POVINNÉHO/INVAZIVNÍHO  A  NEBEZPEČNÉHO  ČIPOVÁNÍ  ZVÍŘAT
DRŽENÝCH V LIDSKÉM SOUKROMÍ ZA VYUŽITÍ METOD „LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ“, NEBO KTERÉ
VÝRAZNÝM  ZPŮSOBEM  DOPOMOHLY  K  POTLAČOVÁNÍ  SOUVISEJÍCÍ  SVOBODNÉ  DISKUSE  A
VŮBEC  LEGITIMNÍHO  ANTI-ČIPOVACÍHO  OBČANSKÉHO  DISENTU.  STEJNĚ TAK  SI  NA DRUHÉ
STRANĚ LIDÉ VOLÍ  SVÉHO  „OSVOBODITELE“,  KTERÝ SE  NEJVÍCE ZASLOUŽIL NAPŘÍKLAD  O
ZRUŠENÍ  NEBO  ZMĚNU  KAŽDÉ  „ČIPOVACÍ“  VYHLÁŠKY,  ZÁKONA,  PŘEDPISŮ,  SOUVISEJÍCÍCH
PODMÍNEK APOD.,  ČÍMŽ PŘISPĚL K ZACHOVÁNÍ SVOBODNÉHO ŽIVOTA,  SOUKROMÍ, DALŠÍCH
PŘIROZENÝCH ÚSTAVNÍCH PRÁV A SVOBOD LIDSKÝCH BYTOSTÍ I  JEJICH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.
POROTA SPOLEČENSTVÍ  WEBU NECIPUJTENAS.CZ VYBRALA 16.  LEDNA 2016 Z  DOŠLÝCH TIPŮ
ŠIROKÉ  VEŘEJNOSTI  A  POSKYTNUTÝCH  INFORMACÍ:  NEJVĚTŠÍHO  „ČIPÁKA“  ROKU  2015,
KTERÝM BYL ZVOLEN SLOVUTNÝ ZASTUPITEL STATUTÁRNÍHO MĚSTA  OSTRAVY A VĚHLASNÝ
STAROSTA (KSČM)  OSTRAVSKÉHO  MĚSTSKÉHO  OBVODU  MICHÁLKOVICE:  VÁŽENÝ  PAN  ING.
MARTIN JUROŠKA, PH.D. POROTA DÁLE UDĚLILA: ČESTNÉ UZNÁNÍ „OSVOBODITEL ROKU“ 2015,
KTERÝM  BYL  ZVOLEN  POSLANEC  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU A  PŘEDSEDA  STRANY
SVOBODNÝCH OBČANŮ (SVOBODNÍ):  VÁŽENÝ PAN ING.  PETR MACH, PH.D.  VŠEM OCENĚNÝM
BYLY  PŘEDÁNY  JEJICH  DIPLOMY  ELEKTRONICKY  V  RÁMCI  ÚSPORY  FINANCÍ  DAŇOVÝCH
POPLATNÍKŮ. SRDEČNĚ VŠEM OCENĚNÝM GRATULUJI. – NYNÍ VÁM PŘEDKLÁDÁM K OSVOJENÍ A
K HLASOVÁNÍ PODNĚT VE VĚCI ZAJIŠTĚNÍ PRO NAŠE OBČANY VĚTŠÍHO KOMFORTU V MĚSTSKÉ
HROMADNÉ TZV. „CHYTRÉ“ DOPRAVĚ. JELIKOŽ ŽIJEME V DOBĚ TZV. „SMART CITIES“ A DOSUD
ZŘEJMĚ NIKOHO  NENAPADLO,  ŽE  TAKÉ ŽIJEME V DOBĚ INTERNETU A KAŽDÝ CESTUJÍCÍ  V
OSTRAVSKÉ MHD BY SI MOHL SVŮJ KUPÓN PRO JÍZDU TŘEBA V AUTOBUSE, TRAMVAJI APOD.
ZAKOUPIT, ULOŽIT DO MOBILU, TABLETU NEBO VYTISKNOUT Z POHODLÍ SVÉHO DOMOVA  A TO
DEJME TOMU  NA EKOLOGICKÝ PAPÍR:  A TO  I  BEZ JAKÉKOLIV PŘEDRAŽENÉ ČIPOVÉ KARTY
ODISKA.  TAKOVÝ  SYSTÉM  VYBAVENÝ  BEZPEČNOSTNÍMI  PRVKY,  ZPRAVIDLA  ČÁROVÝM  AJ.
KÓDOVÁNÍM,  BĚŽNĚ  FUNGUJE  NA  ŽELEZNICI  NEBO  NA  SOUKROMÝCH  AUTOBUSOVÝCH
LINKÁCH. OSTATNĚ OSTRAVSKÝM ODBORNÍKŮM NA OTÁZKY DOPRAVY ZA TY DLOUHÉ ROKY ASI
NEDOŠLO,  ŽE BY TAKÉ STAČILO POUZE ROZŠÍŘIT JIŽ EXISTUJÍCÍ  SYSTÉM SMS JÍZDENEK.  O
OBROVSKÉ ÚSPOŘE NÁKLADŮ VČETNĚ NÁRŮSTU KOMFORTU PRO VŠECHNY ZAINTERESOVANÉ
A PŘEDEVŠÍM NAŠE OBČANY/CESTUJÍCÍ PŘITOM RADĚJI PŘIROZENĚ NIKDO NEMLUVÍ, JELIKOŽ
BY TO ZASÁHLO PŘEDRAŽENOU ODISKU S VÝDAJI NA JEJÍ VÝROBU, ČTEČKY, BEZPEČNOSTNÍ
MODULY SAM APOD. MÍSTO TOHO UŽ BUDOU EXTERNĚ OČIPOVÁNI OD BŘEZNA 2016 VŠICHNI
OBČANÉ, KTEŘÍ JEZDÍ  NA DLOUHODOBÉ ČASOVÉ JÍZDNÉ.  PROSÍM TEDY:  HLASUJTE O MÉM
PODNĚTU.  POMOHLI  BYCHOM  TAK  ŘEŠIT  SITUACI  TĚM  CESTUJÍCÍM,  KTEŘÍ  NEMOHOU

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach_(politik)
https://web.svobodni.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
http://web.archive.org/web/20150411122358/http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/slozeni-zastupitelstva-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A1lkovice


PŘIJÍMAT MIKROČIPY Z ETICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ. DĚKUJI VÁM. –  RÁD BYCH
DÁLE  UKÁZAL  NA  NEDÁVNÉ  ZPRÁVĚ  ČTK:  JAK  MOHOU  BÝT  V  BUDOUCNOSTI  ZNEUŽITY
INFORMACE,  PROCESY ŘÍZENÍ/PLÁNOVÁNÍ  V  RÁMCI  TZV.  CHYTRÝCH  MĚST.  V  ITÁLII  TOTIŽ
DOŠLO V NEAPOLI K NESKUTEČNÉMU ZÁSAHU DO OBČANSKÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV/SVOBOD,
KTERÝ  SI  VYSLOUŽIL NÁZEV V UVOZOVKÁCH  „EKOTERORISMUS  VEŘEJNÉ  MOCI“.  AŽ  DO  6.
LEDNA 2016 ZDE TOTIŽ MĚSTSKOU VYHLÁŠKOU POLITICI NAŘÍDILI MAXIMÁLNÍ TEPLOTU VE
VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH NA 18 STUPŇŮ A  POVAŽTE V SOUKROMÝCH OBYDLÍCH SE SMĚLO TOPIT
MAXIMÁLNĚ  DEVĚT  HODIN  DENNĚ.  V  ÉŘE  TZV.  CHYTRÉHO  MĚSTA BY  PAK  STAČILO,  ABY
NAPŘÍKLAD  VÁŽENÝ  PAN  PRIMÁTOR  MACURA  ZMÁČKL  TLAČÍTKO  NA  SVÉM  V  NADSÁZCE
„NEJCHYTŘEJŠÍM MOBILU“ A TŘEBA NAŠI SENIOŘI NEBO MAMINKY S MALÝMI DĚTMI DOMA NA
MATEŘSKÉ BY UŽ MUSELI POVINNĚ DÍKY „SMART“ ŘÍZENÍ DODÁVEK TEPLA NUCENĚ MRZNOUT
15  HODIN  DENNĚ.  KDO  TEDY  ZARUČÍ  OBČANŮM  OCHRANU  A  BEZPEČÍ  VŮČI  CHYTRÝM
TECHNOLOGIÍM A PLNÝ, NEDISKRIMINAČNÍ OPT-OUT? DALŠÍ PODNĚT PRO VAŠE HLASOVÁNÍ SE
TÝKÁ „PLÁNU MOBILITY“ S JEHO „ÚŽASNĚ CHYTRÝM“ SDÍLENÍM OSOBNÍCH VOZIDEL. OBČANÉ
A PŘEDEVŠÍM HORNÍCI A HUTNÍCI DOJÍŽDĚJÍCÍ KAŽDÝ DEN DO PRÁCE SE JIŽ TĚŠÍ, ŽE PŮJDETE
LIDU PŘÍKLADEM A POSKYTNETE JEJICH PRACOVNÍM PARTÁM VAŠE KRÁSNÉ/LUXUSNÍ VOZY
PRO  KAŽDODENNÍ  DOPRAVU  NA  SMĚNU.  ZÁJEM  BUDE  PRÝ  OBROVSKÝ.  BUDOU  ZASE
POŘADNÍKY.  PŘÁTELÉ:  VZHŮRU  DO  TOHO,  AŤ  LIDÉ  VIDÍ,  ŽE  TO  SE  SDÍLENÍM  MYSLÍTE
NAPROSTO VÁŽNĚ. PAK DOJDE MOŽNÁ I NA SDÍLENÍ NĚČEHO A NĚKOHO DALŠÍHO. SVOBODNÍ
OBČANÉ JISTĚ POROZUMÍ. DĚKUJI VÁM.“
_____________________________________________________________________________________________

(POUZE INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ, KTERÉ NENÍ NUTNÉ ČÍST: UPOZORŇUJI, ŽE NEBUDE-LI TOMUTO DISKUSNÍMU PŘÍSPĚVKU DÁN NÁLEŽITÝ A SPRAVEDLIVÝ PROSTOR
DLE MÉ PROSBY, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ ČLÁNKU Č.17 LISTINY PRÁV A SVOBOD ČR – DLE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU: „(1) SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA
INFORMACE JSOU ZARUČENY. (2) KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ
VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT A ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE BEZ OHLEDU NA HRANICE STÁTU. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.“ „(5) STÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY JSOU POVINNY PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POSKYTOVAT INFORMACE O SVÉ ČINNOSTI.“ A ZÁKONA ZE DNE 12. DUBNA 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Č.128/2000 SB. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ:  § 16 ODST. (2) „OBČAN OBCE, KTERÝ DOSÁHL VĚKU 18 LET, MÁ PRÁVO  C) VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V SOULADU S JEDNACÍM ŘÁDEM SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM ,  G) PODÁVAT ORGÁNŮM OBCE NÁVRHY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY;
ORGÁNY OBCE JE VYŘIZUJÍ  BEZODKLADNĚ, ...“  OBČAN OBCE MÁ ZÁKONEM ZARUČENÉ PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁ
STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MU MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT NÁZOR K JAKÉMUKOLI BODU, KTERÝ BYL ZAŘAZEN NA
PROGRAM ZASEDÁNÍ A KTERÝ BYL PROJEDNÁVÁN. DLE STÁVAJÍCÍHO PRÁVNÍHO VÝKLADU PLATÍ, ŽE OPRÁVNĚNÍM OBČANA OBCE UVEDENÝCH V § 16 ZÁKONA O
OBCÍCH ODPOVÍDÁ POVINNOST OBCE, RESP. JEJÍCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÍ DANÝCH OPRÁVNĚNÍ OBČANU OBCE UMOŽNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE BY OBEC TATO OPRÁVNĚNÍ
NEUMOŽNILA, PORUŠILA BY TÍM ZÁKON. POKUD BY PORUŠOVAL ZÁKON JENOM INDIVIDUÁLNÍ VOLENÝ FUNKCIONÁŘ OBCE, MOHLO BY HO ZASTUPITELSTVO Z
FUNKCE ODVOLAT, POKUD ZAUJÍMÁ VE VĚCI JINÝ POSTOJ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, DALO BY SE POSTUPOVAT DLE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.)

* vyplněnou přihlášku do diskuse odevzdejte osobně informátorům v předsálí zasedací místnosti č. 306, pracovnicím odboru legislativního a právního v zasedací místnosti nebo zašlete
elektronicky na některou z oficiálních emailových adres Statutárního města Ostravy.

OSTRAVA!!!

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/neapol-zakaze-na-sest-dni-vjezd-vozidlum-kvuli-smogu-nasledu/r~3b1cf766afcc11e5bc8c002590604f2e/

