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Oficiální zápisy z jednání ostravského Sboru starostů potvrdily poctivou snahu Váženého pana primátora Tomáše
Macury (zvolen na kandidátce hnutí ANO) o naplnění jeho předvolebního prohlášení: Aktivně a opakovaně usiluje
o osvobození ostravských chovatelů z vynucování čipování nejlepších přátel člověka v Ostravě! Narazil však na
neuvěřitelné  obstrukce  a  neplnění  stanovených  termínů  ze  strany  jemu  podřízených  ostravských  obvodních
starostů!  –  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ  (SwN)  získalo  v  souladu  s  usnesením Váženého  Zastupitelstva
Statutárního města Ostravy (ZSMO) č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015 i přes naprosto nepochopitelný/urputný
odpor ze strany vedení  Váženého ostravského  Sboru s  tarostů (Ss) zápisy z jednání  Ss z období let  2014 a 2015. –
Zřizovatelem Váženého Sboru starostů je ZSMO. – Výše uvedené důležité dokumenty dostalo SwN k dispozici díky
obětavé pomoci a žádosti „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č.
106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  k  informacím  v  aktuálním  znění  a  dále  díky  profesionální  práci  úředníků
Statutárního města Ostravy ze zdejšího Odboru legislativního a právního. To vše po té: když selhaly opakované/pokorné
prosby a mírové pokusy občanů o diskusi s vedením Ss. Všem spolupracujícím právnickým a fyzickým osobám proto
náleží  velké poděkování!  Široká veřejnost  se tak díky tomuto nespornému úspěchu konečně dozví  pravdu o mnoha
důležitých  otázkách,  které  občany v  Ostravě  trápí  a  kdo je  z  velké  části  lidem způsobuje.  Navíc  zápisy z  jednání
Váženého Sboru starostů z let 2009 až 2013 již SwN obdrželo v létě roku 2014 díky žádosti o informace vzešlé z dílny
Váženého pana  Ing.  Jiřího Zapletala (předseda  Strany svobodných občanů (Svobodní)  v  Moravskoslezském kraji)  a
prostřednictvím kooperace  (2014) s Váženým disidentem  Petr  em Hadaščokem nst.  (známý bojovník proti vynucování
čipování zvířat i člověka) a konečně také díky materiálům poskytnutým v létě 2014 Váženými zaměstnanci kanceláře
Váženého  pana  starosty  Ing.  Lumíra  Palyzy z  Městského  obvodu  Ostrava  -Poru  b  a včetně  Vážených  pracovníků
Magistrátu Statutárního města Ostravy. Všechny zápisy z let 2009 až 2015 získané „občany pro občany“ zaslal Váženému
panu ostravskému primátorovi Macurovi a jeho týmu elektronicky dne 13. října 2015 šéf-editor SwN: Vážený pan Mgr.
Rad  e  k Přepior  a. Měly by být kompletně zveřejněny na oficiálním webu Statutárního města Ostravy v rámci plnění výše
zmíněného usnesení ZSMO z 1. 7. 2015. – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje níže pouze výběr ze zápisů Ss,
respektive ty z nich, které se zaměřují na tématiku vymáhání čipování zvířat a nemorální vynucování zvyšování daňové
zátěže obyvatelstva. – Tyto dokumenty mj. především nade vší pochybnost potvrdily poctivou snahu Váženého pana
ostravského  primátora  Ing.  Tomáše  Macury,  MBA  (zvolen  na  kandidátce  hnutí  ANO)  o  splnění  jeho
předvolebního prohlášení: Podle zápisů z jednání Ss Vážený pan primátor aktivně/opakovaně usiluje o osvobození

Ukázka totální nefunkčnosti systému vynucování identifikace/čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v
Ostravě, ve třetím největším městě České republiky, slovy samotných Vážených starostů ostravských

městských obvodů Ostravy-Jihu a Vítkovic. Druhý rok od schválení místní „čipovací“ vyhlášky č. 9/2012. –
Zdroj obrázku: Zápis z jednání ostravského Sboru starostů ze dne 23. června 2014.
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ostravských chovatelů z  čipovací  tyranie!  Naráží  však na neuvěřitelné obstrukce ze  strany jemu podřízených
starostů ostravských městských obvodů! – Zápisy taktéž potvrdily neskutečnou snahu Váženého vedení Sboru starostů
o zvýšení daňové zátěže (z nemovitých věcí, nemovitostí) a o uvalení dalších těžkých břemen na obyvatelstvo Ostravy.
To vše proti vůli Váženého pana primátora Macury, jenž se naopak  občanů zastával a zvyšování daní konzistentně
odmítal! – Například 26. ledna 2015 přímo na zasedání Ss Vážená paní předsedkyně Sboru starostů propaguje zvýšení
daní z nemovitých věcí slovy „za mě nejlépe zvednout“ a dále chce uvedené téma protlačit v rámci hlasování celého Ss,
aby se posléze dalo odvolávat na tzv.  kolektivní rozhodnutí  dvaceti  tří  starostů.  To se jí v dalších měsících posléze
skutečně podařilo prosadit. Dále kupříkladu 18. května 2015 prohlásila Vážená paní předsedkyně Ss, že zvyšování daní z
nemovitých věcí (nemovitostí) se dotkne opravdu všech, „což u každého obvodu bude znamenat nějaký nárůst“ daně.
Tedy není pravda, že např. pro majitelé malých domků se zahrádkou mělo dojít v této době ke snížení   daňové zátěže (viz
zápis z jednání ZSMO ze dne 9. 9. 2015). – Naopak Vážený pan primátor Macura statečně odolával se svým týmem
všem pokusům vedení Ss o protlačení zvýšení daní. Třeba už 26. ledna 2015 jasně v zápisu Sboru starostů uvedl, že
„daň by měla být přijatelná a akceptovatelná pro lidi, kteří tady bydlí“ a „je třeba dobře zvážit, ať nezpůsobíme kolaps
u vrstev, které jsou na hranici, a nedemotivujeme některé občany“; 27. dubna 2015 posléze natvrdo mj. prohlásil:
„Já osobně nechci zvyšovat daň“; „je to závažná věc“ atd. – Z hlediska čipování zápisy Ss ukázaly, že 2. března 2015
Vážený pan primátor Tomáš Macura potvrdil záměr vedení Ostravy na vyhodnocení (ne)úspěšnosti čipování ve městě
skrze  vyjádření  starostů  všech  dvaceti  tří  městských  obvodů.  Výše  uvedeného  dne  Vážený  pan  primátor  Macura
jednoznačně zadal podřízeným starostům termín, kdy by mu měli takové své vyjádření sdělit. Mělo k tomu dojít hned v
průběhu  prvního/následujícího  jednání  Ss.  Jenže  k  tomu z  neznámých  důvodů nedošlo  ani  v  rámci  výjezdního
zasedání Ss na Čeladné dne 16. 4. 2015, kde mělo být řešení čipování na programu.  Po uplynutí několika měsíců
marného čekání Vážený pan primátor opět prosí starosty o posouzení dopadů a (ne)systémovosti čipování v Ostravě.
Jasně jim stanovuje termín vyjádření do 30. 6. 2015. Avšak zase mu nebylo vyhověno. Zápis z jednání Ss z konce
června 2015 dokonce k otázce čipování bohužel z neznámých důvodů neobsahuje záznam důležité diskuse starostů, která
zde proběhla k trvalému označování psů chovaných na území města.  Starostové svého primátora opět ignorovali.
Sedmého září 2015 – potřetí – stanovil starostům Vážený pan primátor Macura termín pro jejich vyjádření k
čipování do 30. 9. 2015. Svá stanoviska měli starostové zaslat písmeně na magistrátní odbor ochrany životního prostředí
k Vážené paní náměstkyni Mgr. Kateřině Šebestové (zvolena na kandidátce hnutí ANO). – Není zatím známo (13. 10 .
2015): jak to dopadlo a jestli tato do nebe volající obstrukce starostů dále pokračovala.  Jaký zájem na tom mohou
starostové mít? Někomu evidentně velmi záleží na tom: aby se celá věc prodlužovala. Jednak může jít o dosažení tzv.
přirozeného přírůstku počtu očipovaných psů s ohledem na každoroční vrhy štěňat a následný výběr poplatků ve městě.
Dále  přichází  v  úvahu čekání  na  legislativní  proces  v Praze,  kde  dochází  k  přípravě  nové tzv.  „celostátní  čipovací
legislativy“.  –  Na identifikaci/čipování  zvířat  ale  nelze pohlížet  jen jako by šlo o pouhá čísla  v  nějaké tabulce bez
posouzení konkrétní funkčnosti a závažných rizik celého systému. Čipování tady není pro statistiku, aby si úředník mohl
„odfajfknout“ plnění plánu. O tom, jak celý systém vynucování čipování v Ostravě trpí závažnými problémy, ostatně
informoval Vážený Sbor starostů roku 2014 někdejší Vážený pan starosta nejlidnatějšího ostravského městského obvodu
Ostravy-Jihu: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský (ČSSD). Ten 23. června 2014 v rámci jednání Ss uvedl konkrétní fakta:
systém čipování v Ostravě totálně na celé čáře selhal.  Vážený pan starosta Sibinský tehdy řekl,  že  v Ostravě je to
čipování „prakticky k ničemu“, jelikož: „Existuje 10 druhů čipů a některé ani policisté nemohou najít.“ Podobně se
vyjádřil 23. června 2014 také Vážený pan starosta ostravského městského obvodu Vítkovice: Petr Dlabal (ČSSD). Tehdy
potvrdil, že  systém čipování v Ostravě nefunguje. Policisté s ním mají velké problémy obzvláště tehdy, když se
ostravský  pes  označený  čipem  zaběhne  mimo  hranice  města. Vážený  pan  Dlabal  dokonce  vnímal  tématiku
vynucování čipování, poplatků ze psů a obecně souvisejících dlužníků za tak důležitou, že ji 31. března 2014 spojil s
návrhem na vytvoření přístupu do databází občanů/chovatelů, aby mohli tyto lidi starostové/obvody přímo v uvozovkách
„oslovovat“.  –  Tady  se  ukazuje:  jak  jsou  takové  databáze  nebezpečné  např.  pro  občany  odmítající  vynucování
nezákonného/neústavního čipování a jakou důležitost implantacím RFID transpondérů přisuzují někteří starostové také z
hlediska zjišťování osobních údajů občanů. – Kompletní verze získaných zápisů z jednání Váženého Sboru starostů z let
2009 až 2015 by měly být zveřejněny pro všechny občany Ostravy na oficiálním webu města.  

Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, 
přijatá dne 16. září 2015 Magistrátem Statutárního města Ostravy pod č. j. SMO/330094/15/LPO/Hud a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět po prodloužení zákonem dané lhůty o deset 
dnů (taktéž v rámci platné legislativy) dne 9. října 2015; dne 11. října 2015 obdržel výše uvedené dokumenty od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) 
elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas. CZ); dále oficiální zápisy z jednání Sboru starostů Statutárního 
města Ostravy z let 2009 až 2013: žádost o informace vzešlá v létě 2014 z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) 
v Moravskoslezském kraji; dokumenty získané v rámci letní spolupráce (2014) s Váženým občanem Ostravy Petr  em     Hadaščok  em     st. (známý bojovník proti 
vynucování čipování zvířat i člověka); materiály poskytnuté v létě 2014Váženými zaměstnanci kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostrav  y  -
Poru  by a Váženými pracovníky Magistrátu Statutárního města Ostravy; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-
postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/na-teto-strance-zahrnuji/i.-povinne-zverejnovane-
informace-organu-verejne-spravy/18.-odpovedi-na-zadosti-o-informace-podle-zakona-c.-106-1999-sb/odpovedi-2014/odpovedi-na-zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999-sb-o-
svobodnem-pristupu-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu/lpo55.PDF; https://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/na-teto-strance-zahrnuji/i.-povinne-
zverejnovane-informace-organu-verejne-spravy/18.-odpovedi-na-zadosti-o-informace-podle-zakona-c.-106-1999-sb/odpovedi-2015/odpovedi-na-zadosti-o-informace-dle-zakona-
106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu/copy_of_lpo41.PDF
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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

V příloze Vám zasíláme požadované zápisy z jednání sboru starostů za období od r. 2014 do 11. 9. 2015 dle 

žádosti o poskytnutí informace ze dne 16. 9. 2015.  

 

S pozdravem 

  

 

 

Mgr. Renata Kolková 

vedoucí odboru legislativního a právního 

 

 

Příloha: dle textu 

 

 

 

 

 Vážený pan  

 Miroslav Jahoda  
 Na Splávku 353  
 686 01 Uherské Hradiště  
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  

Č. j.: 
SMO/330094/15/LPO/Hud 

 

Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Mgr. Jan Hudeček 
Telefon: +420 599 442241 
Fax:  

E-mail: jhudecek@ostrava.cz 
  
Datum: 9. 10. 2015 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prodloužení lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

K Vaši žádosti týkající se zápisů z jednání sboru starostů, kterou statutární město obdrželo dne 16. 9. 2015,  

sdělujeme, že lhůtu pro vyřízení této žádosti statutární město Ostrava (povinný subjekt) prodlužuje o deset 

dní. K prodloužení lhůty dochází ve smyslu § 14 odst. 7 písm. a) zákona o svobodném přístupu k 

informacím. 

Podle § 14 odst. 7 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, lhůtu pro poskytnutí informace 

může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažným důvodem je  

vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující 

žádost. Je nezbytné vyžádání si některých požadovaných zápisů od příslušného městského obvodu, který je 

zajišťoval. 

 

S pozdravem 

  

 

 

Mgr. Renata Kolková 

vedoucí odboru legislativního a právního 

 

 

 

 

 

 

 

 Vážený pan  

 Miroslav Jahoda  
 Na Splávku 353  
 686 01 Uherské Hradiště  
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  

Č. j.: 
SMO/330094/15/LPO/Hud 

 

Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Mgr. Jan Hudeček 
Telefon: +420 599 442241 
Fax:  

E-mail: jhudecek@ostrava.cz 
  
Datum: 30. 9. 2015 
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PHtomni: 
Die prezenenl listiny 

Program: 
I.	 ZaMjenl , 
2.	 Dotazy a pfipomlnky k mnterililGm, ktere budou projedrulny na zasedanl Zastupitelstva 

m!sta cine 2.4.2014, diskuze se zastupci vedenl mesta 
3.	 Prezentace projektu ..PIIin udrzitelne mobility meste Ostrava" - log. Bfeuslav 

G1umblk, vedoucl odboru dopravy MMO, Ing. Peter Sukenlk, firm. AF-Cityplan 
4.	 R6zn~, diskuze 
5.	 Zlivcr 

I. Zah4jenl 
Dne~nl jednanf zahajil • lidil Ing. Lumlr Palyza, ptedseda sboru starostu. Sbor [e 
usn8.!enlschopny. Byl projednlin navrh programu, k programu nebyly vzneseny pfipomlnky a 
byl schvalen jednomyslne. Kzlipisu zjednlinl sboru stamslll ze dne 17.2.2014 nebyly 
vzneseny pfipominky. 

i. Dotazy • pfipomioky k materi4him, kten! budou proJedo6n)' na ..sedanl 
Zastupitelstva mfsla doe 2.4.2014, dlskuze se zliatupd vedenl mbia 

Byly projedmlny materialy die navrhu programu 31. zased4nl zastupitelstva mestn, ktere se 
kana cine2.4.2014 a materiil.lydIe dodatku k nlivrhu programu. 

Nebyly vzneseny dotazy ani pfipomlnky. 

Ing. Pet6k 
-podal aktwilnl informace ve v&oi pfedlof.enl navrhu OZV. kterou se reguluje provoznvani 
loterii a jinych podobnycb her na uzeml slatutllmlho mesta Ostravy. Pravnl rozbor bude 
vyhotoven v termlnu do 15.4.2014. n4sledn! bude material projedruln v komistch a pfedloten 
k projedrulnl zastupitelstvu mesta. 

Diskuze se ziistupci vedenf mkta 
; 

Ing. Bernfeldova 
- upozornenl- materillly nejsou zvefejn!ny na webovjch Sl4nk4ch.
 
Ing. Pettlk .
 
-. toto urtil~ ovaime.
 

Mgr. Sibinsky
 
- reakce na zvefejn!nf fllinek v Denlku MS - vefejn~ zak6zky - dotklo se 10 vsech
 
m!stskych obvoda.
 
Vefejn~ zak6zky mestskych obvoda jsou kontrolovliny mestem, ma to spojitost i
 
s poskytovlinlm 'dotacf, 10 je take zkontrolovano mjstem. TI'i vefejn~ zak6zky m~sisk~ho
 
obvodu Ostrava - Jih byfy fcleny v Brne, vj.ledek znel: bez zlivafnych pochybenl. M!slsky
 
obvod rna zasady zpracovany. Spolupr4ce ufeclnlk6 m~sta a mestskych obvodn je velmi
 
dobra. Podnet pro napsanl tohoto fl:lnku spclupraci vebee nepomahd.
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i 
j
 

Ing. Palyza' .
 
mtstsl-y obvod Poruba pfivital vydlinf novjch zasad mtsla, nynf In bude kompalibilnl.
 

Ing. Pefffk 
- souhlasim, te titulek Ultite nen! v poiildku a v dndni dobe opravdu !akory titulek ani 
fllinek nifemu nepomaha. 

Mgt. Sibinsky 
- takove Zl!ldilosli by mtly bY. projednliny a konzultovany nejprve se zastupci mtstskych 
obvodu, napt. na jednant sboru starostu a af nAsledn~ by se to m~lo objevitv m~ifch.l 

lng, Palyza 
- mtsl,kt nbvody byly ze strany m~sta osloveny dopisem, ve kterem je doporuceno zasady 
mestskychobvodu upravit dIe zasad mesta, 

Mgt. Nad' - dopis primaroremesta pfeferl. 

p. mabal 
- v souvislosti slim, te nebudou zasilany slotenky na platbu komunAlnfho odpadu MSzajlma I 
oslovovsnl dlutnlkll mtsla - zda by mohl by! -pfistup do datebeze. Pfe,lupky, platba ·-1 
komunalnlhoodpadu, Oipovanl pslla poplatky za psy ... 

J 
Ing. Pelfik I 
- toto prov~flme. je to dobrj napad. 

Ing. Bemfeldova
 
- nB!m!stskj obvod 10 vyzkousel v loilsktm rece, nebyl to problem.
 

Ing. Sluchly
 
- plipominky k policii, zRIdilost 50 tYkA dopravy. a to konktttn~ rekonstrukce komunikace
 
ul. Keminskeho - Zilkovsk.. kteni souvis! s vjstavbou IZS Ostrava - Jih. Je vyznaeena
 
objltd'ka, dopravnl znaeen! je sprAvnt, ale docMzI k poru!ovllnl a chybl kontrola ze strany
 
policie, 

Mgt. DoOekal 
• nmto 'chci v~hny pot.8dal, abylyto Zl!lefitosti !e§ili primo s vedoucfmi prl,lulnych 
obvodnlch oddtlenl. Pokud nebude sjednana nAprava, obraeejte se pflmo na mou osobu. Na 
tomto postupu se shodneme. j 

Co se tykA dopravy vseobecne - motorizace je tako'" te kapaeha cest nenl idealnl. Stav 
komunfkect rake nenl idc8lnl. Je to velm! komplikovant a problematlcke, 

Mgr.Hurozim 
- ovetfm stay, 0 pmblemu vtme,dohlednu na 10. 

lng. Pal)'ZO 
Ing. Pelflkovi byl zasl80 dotaz l)'kajlcf se poskytnuti JinanOnlch prostRdkil na Uk.. Byla 
dcrucena odpoved' pan. D1lmtstka, tate odpoved' bude e-mailem zasllina vsem s..rostum 
mhl5kych obvoda. 
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-". 

Mgr. Sibinsky 
- od letosnlho roku magiatret nebude zasUat o~anum slozenky k uhrede poplalku za 
komunalnl odpad. 0 teto skuteenosti nejsou obeane doslale~n~ informovani, Mohou pfibyt 
dluznlci, 

Ing.Pettik 
- v dubnovem ~isle zpravodaje Ostravska mdniee III bude lato informace zverejnena,je~t!
 

jednou bude zvel'ejn!na i v regionalnlm tisku a zAroven pros1m 0 zvefejn!nl ItlO infonnace
 
ve zpravodajleh mestskych obvodil.
 

Ing. Bernfeldova
 
navrh OZV upravujfcl provoznl I8dy hfiSl' a sportovist', u n~ je problem u neoplocenych
 
hfiS(,jak prostor specifikoval.
 

Mgr. Harazim
 
- nejde 0 oplocenl, vyhl6!ka je navrhovana kvilli vymahatelnosti, at' je to jednodussl,
 
Provoml fad jako pravnl norma nestaet. M na Uklad! obecne zb8Zllt vyhlasky mU!eme
 
\'ykAzat a sankcionovat,
 

Ing. Palyza 
- podle poslednleh infonnacl pmvnl komise m!sta tuto vyhl6!ku nedoporucu]e. 

(ng. Gibas 
- reaguji DB pfipomlnku Ing. Bernfeldove - bylo ovBeno - materialy na webovych stankach 
jsou jil k dispozlci, 

-,reagujl na V)jAdfenl Mgr. Sibiaskeho - ~Ianek k vel'ejnym zakazkam - vsichni zamestnanci 
MMO jsou motivovani, aby spolupracovaii s mhtskymi obvody, pokud bude jakykoliv 
problem obraeejte se pftmo na m!. 

J. Prezentaee projektu "Plain udriitelnf mobility m~sta Ostrava" - Jng. Bfetislav 
Glumblk, vedoud odboru dopravy MMO, Ing. Pete. Slikenlk, lirma AF-Cllyplan 

Do pracovnlch skupin je momo delegovat zastupce mestskych cbvodn. 

lntegrovany plan udrzitelne mobility 
strategicke elle projektu 
principy zpracoveni 
harmonogmm, ukoneenl bfezen 2015 
pracovnl skupiny - celkem 8 
i1d1el skupina 
poradnl skupiny 
jit realizovane ~innosti (\V\Vw.mobilitn-ostmyn:cz ) 
analyze SWOT - sebehodnocenl 
BII~ kniha EU - vize 
Vize podle Narcdnistrategle bezpeenosti silnicniho provozu 2011-2020 
Vize Integrovaneho planu rozvo]e m!sta 
Potencial ' 
Strategicke eile 
Pfipravovaneeinnostl 
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Zpracovany koncept bude stamstUm zaslan k pfipomlnkavllnl 

Prezentace bude v el. podobe rozesliInDstarostum, 

lug. Glumbik - prezentaci mOUrne ptipravit tak cca za pul roku. 

lng. SUkenfk - tentoplAnje pottebnypro moznost ~I datacl. 

Ing. HalM - reakce na konstatovani - selhAnI jednotlivce rna plevzll tela spoleenost 
vyjtldtenl nesouhlasu.
 

lng. SUkenfk - podol vysv~t1ei'''. je to ZliJIl!t evropske unie, spoleenost by takhle m~la byl
 
zamelena, eliminavat takovejednlln!. ' .
 

Ztlver
 
Ing. Lumir Palyza, pfedsedo sboru Slamstu podekoval Z8 uW! a ukonzil jednlln!.
 

Zapsala:. •. / ./ 
Vladimlra Kubinova,Ufad mestskehoobvodu paru/or.:"'..·•..:7 

Za spravno 
lng. Lumlr cdseda sbornstarnstu 

,4 
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Zápis z jednání Sboru starostů dne 08.06.2015 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

 program ZMO 
 představení společnosti Euroregion Silesia – Ing. Jana Novotná Galuszková 
 informace o výstavě Magičtí Lucemburkové – JUDr. Oldřich Beneš 
 různé 
 závěr  

 
1. Program ZMO 

 
  2.  Ing. Jana Novotná Galuszková – představení společnosti Euroregion Silesia –  

příloha č. 1 
 
  3.  JUDr. Oldřich Beneš – výstava Magičtí Lucemburkové – příloha č. 2  

obsah výstavy – projekt pro mládež, jako vzdělávací – 
http://magictilucemburkove.cz/cesky/o_vystave.html  
  

  4.  Různé: 
Ing. arch. Janáčková – obrátil se na mě p. Hanáčík (tel. č. 702 051 205) – nanotechnologie 
do škol, pokud někdo budete mít zájem 
 
Ing. arch. Janáčková – OZO chce nové smlouvy s obvody, bylo by možné zjistit? 
Mgr. Šebestová – Zjistíme. 
p. Bochnia – OZO už připravilo nějaké tarify, je tedy lepší cena než v minulosti. 
 
Hazard – shrnutí: 
MOb Vítkovice – celoplošně, MOb Martinov – povoleno všude, MOb Plesná – plošně, 
MOb Nová Ves – celoplošně, MOb Hošťálkovice – nárůst, MOb Petřkovice –  
bez omezení, MOb Ostrava-Jih – plošný zákaz, MOb Slezská Ostrava – plošný zákaz,  
MOb Proskovice – plošný zákaz, MOb Stará Bělá – stávající stav, MOb Polanka nad Odrou 
– celoplošně, MOb Poruba – celoplošně, MOb Krásné Pole – plošně, MOb Pustkovec – 
nenavyšuje, MOb Hrabová – celoplošně, MOb Moravská Ostrava a Přívoz – 9 casin,  
MOb Mariánské Hory – plošný zákaz 
 
Ing. arch. Janáčková – Pane primátore, jaký je Váš názor na celoplošný zákaz hazardu?  
Ing. Macura – Nebudu nikoho nikam tlačit, je to Vaše zodpovědnost, sliboval jsem si, 
že dříve projde novela zákona o loteriích.  
Ing. arch. Janáčková  – Vyhláška by měla přijít ke schválení v září? 
Ing. Macura – Doufám, že se nám podaří na září připravit. 
 
Ing. arch. Janáčková – Do 30.06.2015 odsouhlasit ve svých radách pracovní cestu Sborů 
starostů do Chorvatska.  
 
Ing. Pražák – ubytovny – ÚP, který vyplácí doplatky na bydlení, musí požádat příslušný 
městský obvod o souhlas. Uložil jsem OSV, aby situaci monitoroval a minimálně jednou 
týdně podal stanovisko, jak tyto záležitosti vypadají. Ani pro ÚP to není jednoduchá 
záležitost, měli by dostat metodický pokyn, tento týden by ho měli mít. I v případě udělení 
nesouhlasu, tak je možno dát dávku okamžité pomoci, může se dát nanejvýše na tři měsíce, 
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ve výši až toho doplatku na bydlení a je nutné žádat každý měsíc. Dále tam kde jsou 
nesouhlasy, se mohou lidé odvolat ke KÚ. Navíc je ve hře další záležitost, že se uvažuje 
o stavu legislativní nouze. 

   
  Jak přistupují jednotlivé obvody k žádostem z ÚP ČR: 

MOb Vítkovice – souhlasy, MOb Mariánské Hory a Hulváky – nesouhlasy, ale budeme 
přistupovat k žadatelům individuálně, MOb Martinov – nesouhlasy, MOb Petřkovice – 
souhlas, Ostrava-Jih – souhlasy/nesouhlasy, MOb Slezská Ostrava – souhlasy/nesouhlasy, 
MOb Michálkovice – nic, MOb Svinov – nic, MOb Poruba – souhlasy/nesouhlasy,  
MOb Moravská Ostrava a Přívoz – nevyjadřují se z důvodů špatného zákona 

 
  Daně z nemovitostí - shrnutí: 

MOb Vítkovice – předpokládá se souhlas, MOb Martinov – v jednání, MOb Plesná – 
souhlas, MOb Nová Ves – souhlas, MOb Hošťálkovice – je v jednání, MOb Petřkovice –  
je v jednání, MOb Ostrava-Jih – souhlas, MOb Slezská Ostrava – souhlas, MOb Proskovice 
– souhlas, MOb Stará Bělá – v jednání, MOb Nová Bělá  – v jednání, MOb Michálkovice – 
bez usnesení ZMOb, MOb Polanka nad Odrou – v jednání, MOb Svinov – nesouhlas, MOb 
Poruba – v jednání, MOb Krásné Pole – souhlas, MOb Pustkovec – bez usnesení ZMOb, 
MOb Hrabová – v jednání, MOb Moravská Ostrava a Přívoz – souhlas, MOb Mariánské 
Hory a Hulváky – souhlas 

 
  Čipování: 

Ing. Macura – Prosím o posouzení  OZV ohledně čipování, a to do 30.06.2015. Chtěl bych 
písemně stanoviska městských obvodů. 
Diskuze  – p. Bochnia – p. Dlabal – MVDr. Jelonková – Ing. arch. Janáčková –  
Ing. Bernfeldová 

 
p. Bochnia – Dotaz ohledně financí? V médiích proběhlo, že SMO se chystá brát nějaký 
finanční úvěr. 
Ing. Macura – Předpokládám, že uděláme nějaké představení možností. Nevypadá to dobře, 
máme schválený kapitálový rozpočet, ve kterém jsou i Vaše akce. Zaměřme síly na přípravu 
rozpočtu na rok 2016.  
  

 
Výjezdní zasedaní sboru se bude konat od 12.09.2015 do 17.09.2015, v Chorvatsku, hotel Opatija. 
Příští řádné zasedání Sboru starostů se uskuteční 07.09.2015 před ZMO konaným dne 09.09.2015. 
 
5. Závěr: 

Ing. arch Liana Janáčková, předsedkyně sboru starostů poděkovala za účast a ukončila 
jednání v 15:08 hodin. 

 
Zapsala: 
Hana Blinková, asistentka starostky, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 
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