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9. září 2014: ZÁPISY OSTRAVSKÉHO SBORU STAROSTŮ POTVRDILY NEKOREKTNÍ
POSTUPY POLITIKŮ PŘI VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ!

Společenství  webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze  všechny oficiální  zápisy  (několik  set
stran)  z  jednání  Sboru starostů Statutárního města  Ostravy z  let  2009 až  2013 a  to  díky
oficiální žádosti o informace vzešlé z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany
svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji - a spolupráci Váženého občana Ostravy
Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) včetně Vážených
zaměstnanců kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostravy-
Porub  y a Vážených pracovníků Magistrátu Statutárního města Ostravy.

Z analýzy zápisů Sboru starostů (dále také zkráceně Ss) z let 2009 - 2013 vyplývají následující 
fakta a závěry:

A/ 21.  dubna 2010 se poprvé objevuje na  jednání  ostravského Sboru starostů krátká  zmínka o
projednávání čipování v souvislosti s činností městského útulku pro nalezená zvířata, řešení situace
se svobodně pobíhajícími pejsky a znečišťováním veřejného prostranství. To vše v rámci přednesu
Váženého pana Mgr. Zdeňka Harazima (ředitel ostravské městské policie). Na něj posléze navázal
Vážený pan starosta Ing. Lumír Palyza (ČSSD) z Městského obvodu Ostrava-Poruba (předseda Ss)
a vyžadoval nekompromisní postup vůči pejskařům, kteří milují svobodu avšak zároveň nevodí svá
zvířata na veřejných prostranstvích na vodítku a neuklízejí po nich. - Posléze ještě 13. prosince
2010 vznesl dotaz na vedení města Ostravy z hlediska možnosti zavedení čipování v souvislosti s
vrácením vybraných poplatků za psy zpět jednotlivým obvodům (všechny tyto peníze si nárokovala
pouze centrální radnice a tím došlo k omezení služeb pro pejskaře) Vážený pan starosta Městského
obvodu Ostravy-Jihu Mgr. Karel Sibinský. Vážený pan náměstek/radní/zastupitel Ing. Tomáš Petřík
z ODS mu tehdy slibuje odpověď (zápisy z dalšího období však již nehovoří o tom, zda k tomu
skutečně došlo). 

B/ Až teprve za dva roky 23. dubna 2012 proběhlo další a tentokráte již velmi důležité zasedání
Sboru starostů, kde vystoupil jako klíčový host přímo Vážený pan Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.
(vedoucí Odbor  u   ochrany životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy) a shrnul zde
dosavadní dějiny návrhů na zavedení vynucování čipování psů ve městě. Jasně do zápisu uvedl, že
první oficiální snahy o povinnou implantaci  RFID mikročipů lze v Ostravě datovat rokem
2006,  kdy  byl  zpracován  vůbec  první  návrh  „čipovací“  vyhlášky  (zatím není  jasné  na  čí
podnět),  ale  tehdy  ještě  nebyla  schválena.  Vážený  pan  doktor  Valerián  ovšem  dále  také
jednoznačně řekl, že ostravskou vyhlášku  č. 9 z roku 2012 o vynucování čipování zdejších
pejsků (platila pro roky 2013 - 2014) iniciovala Komise pro životní prostředí Rady městského
obvodu Ostrav  y   -  Poruby. Tato  vyhláška byla podle  něj  navržena a  protlačena proti  vůli
většiny  ostravských  městských  obvodů  (14  disentujících  včetně  těch  mlčících;  nutno  dále
poznamenat,  že  jak  prokázaly  již  dříve  zveřejněné  dokumenty Společenstvím
Necipujtenas.CZ:  odpor části  městských  obvodů  proti  povinnému  čipování  se  nepodařilo
zlomit  ani  na  podzim  roku  2012  v  době  schválení  vyhlášky  č.  9  centrálním  ostravským
zastupitelstvem). - 23. dubna 2012 také přiznal Vážený pan  Mgr. Zdeněk Harazim (ředitel
ostravské  městské policie) do zápisu Ss, že roku 2010 stáli za návrhem druhého pokusu o
vynucení čipování ve městě právě jeho lidé. 

C/ 22. října 2012 - ještě dva dny před schválením (24. 10. 2012) vyhlášky č.9/2012 - stále nemají
členové Sboru starostů jasno v tom, co to je vlastně čipování (SIC!), jak bude řešeno, kdo, kde, kdy
a jak to bude provádět. Pořád existuje obrovská spousta otazníků. Nic není do detailu promyšleno a
připraveno. Přesto je nakonec podzákonný předpis zanedlouho centrálním zastupitelstvem Ostravy
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protlačen především hlasy koalice ODS a ČSSD (SIC!).  

D/ 3. prosince 2012 - měsíc po chválení vyhlášky č. 9/2012 - členové Sboru starostů stále nevědí,
jak bude celá „čipovací akce“ probíhat. Pod vlivem svých překvapených voličů, kteří se až nyní z
médií dozvídají, jaký nikým nechtěný  danajský dar jim bez jakéhokoliv dialogu ostravští politici
zase připravili: pokládají ti statečnější starostové teprve teď neodbytné dotazy tak dlouho, že musí
být  nakonec  naplánováno  svolání  speciálního/mimořádného  zasedání  Ss  pouze  s  tématikou
čipování. Takový krok navrhuje pro jistotu do zápisu sám předseda Ss - Vážený pan starosta Poruby
Palyza.

E/ 28. ledna 2013 - více než 3 měsíce po schválení vyhlášky č. 9/2012 - Vážený pan Ing. Palyza
teprve zjišťuje:  jakou katastrofální  krizovou situaci návrh „čipovací vyhlášky“ vlastně způsobil.
Seznamuje ostatní starosty s tím, že pokud by výše uvedená vyhláška, kterou si vymínil jím řízený
městský obvod Poruba za tichého souhlasu ostravského Magistrátu: odmítla uznat tetování jakožto
právoplatnou  formu  označení  psů,  pak  to  bude  snadno  napadnutelné  u  soudu;  hrozí  žaloby  a
náhrady vzniklé škody včetně újmy na občanských právech/svobodách apod.

F/  31.  ledna  2013 proběhlo speciální/mimořádné zasedání  Sboru starostů  věnované zcela  jen a
výlučně otázce čipování pejsků na území Statutárního města Ostravy. Přítomní pozvaní/uznávaní
veterinární experti zde museli teprve tři měsíce po schválení vyhlášky č.9/2012 starostům do detailu
vysvětlovat: co je to čipování (SIC!), jak probíhá, jaká jsou rizika, náklady apod.

G/ 18. března 2013 starostové z Ss ještě stále nemají ve věci čipování jasno; probíhají dohady nad
faktickou  realizací  implantace  RFID transpondérů  a  řeší  se  obzvláště  administrativní  praktické
problémy apod.

H/ 29.  října  2013 a 9.  prosince 2013 příslušníci  Sboru starostů po více než roce od schválení
vyhlášky o  čipování  č.  9/2012  neustále  nemají  ve  věci  implantací  čipů  jasno  (SIC!);  vznášejí
připomínky k technologii RFID a k souvisejícím formám evidence chovatelů zvířat; objevují se
názory prosazující nutnost odkladu platnosti vyhlášky; vznikají obavy z neoprávněného postihování
občanů likvidačními pokutami aj.

Výše uvedená fakta a dále níže v textu zápisů z jednání Sboru starostů zmiňované informace
včetně již  dříve publikovaných dokumentů Společenstvím Necipujtenas.CZ pak opravňují k
následujícím závěrům:

I/ Občan Petr Hadaščok st. měl pravdu z hlediska své neúprosné   kritiky adresované politikům
v letech 2012-2014 ve věci jimi nařízeného nekorektního vynucování čipování pejsků.  Část
centrálních ostravských zastupitelů včetně některých radních, kteří občana Hadaščoka st. při
jeho projevu v Zastupitelstvu dne 25. června 2014 nařkli přede všemi lidmi ze lži, by se mu
nyní měli ve světle zveřejněných dokumentů obzvláště před volbami veřejně omluvit.

II/  Schvalovací  procesy  ostravské  vyhlášky  o  vynucování  čipování  č.  9/2012  a  další  místní
související  legislativa  nemohou  být  ani  v  nejmenším  ukázkou  kvalitní  normotvorby
podzákonných předpisů. (K této otázce viz mj. podrobný materiál Společenství Necipujtenas.CZ
prezentovaný v  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky). Jak také ukázalo  srovnání s
přípravami  ostravské  vyhlášky o  zamezení  hazardu:  v případech,  kdy  jde  o  zájmy mocného
sázkového kapitálu, tak město postupuje s obzvláštní péčí, obezřetností, zpracovává podrobné
analýzy,  vytváří  poradní  komise,  speciální  týmy,  nechává připravit  nezávislé  právních  posudky,
dotazuje se dotčených fyzických i právnických osob, ale v situaci, když jde v uvozovkách „pouze

http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/pspcr-seznamena-s-podnetem-necipujtenas-cz-s-nelegalnosti-vynucovani-cipovani-a-navrhem-na-novelizaci-legislativy-unor-2014.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.petice24.com/a/43512
http://www.petice24.com/a/43512
http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/cipovani-psu-v-ostrave-jak-to-bylo-podle-pana-mvdr-nytry-veterinarni-komora-cr.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Danajsk%C3%BD_dar
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/mate-psa-potrebujete-cip-20121128.html
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/mate-psa-potrebujete-cip-20121128.html
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statistika-hlasovani-ostravskych-zastupitelu-pro-et-contra-vynucovani-nezakonneho-cipovani-a-potlacovani-obcanskych-prav-svobod-2012-2014.pdf


NECIPUJTENAS.CZ

o občany“ (např. pejskaře), kteří za sebou nemají miliardy nebo silové politické hráče, tak se s
takovou péčí už nepostupuje a dokonce se o zamýšlených krocích města s lidmi předem ani
nejedná. (Viz též vyjádření matadora ostravské politické scény Váženého pana starosty Sibinského,
že totiž „některá rozhodnutí Magistrátu se odehrávají v úzkém kroužku a obvody jsou postaveny
před hotovou věc“ - zápis Ss z 27. ledna 2009.) Z výše uvedeného zjištění ovšem vyplývají možné
právní postupy a těch zajisté mohou občané v budoucnu - pokud nedojde ke zrušeni nebo změně
vyhlášky  č.  9/2012  na  dobrovolnou  formu  (návrh  např.  zde)  v  důsledku  říjnových  (2014)
komunálních voleb - kdykoliv využít. 

III/  Velkou  část  zastupitelů  ostravského  Magistrátu  a  starostů  Ss  také  nakonec  s  velkou
pravděpodobností přesvědčily o potřebě uvalit na občany čipovací břemeno mylné argumenty o
nutnosti  dodržení  v  uvozovkách  „termínu“  pro  zavedení  čipování  z  hlediska  požadavků
Evropské unie, která prý implantace mikročipů mj. i v Ostravě nekompromisně požaduje  (viz
např. dokonce tvrzení Váženého pana MVDr. N. v zápisu z jednání Sboru starostů z 31. ledna 2013,
že: „Předpisy Evropské unie říkají, že psi musejí být označeni čipem.“). Plus dokumenty předložené
zastupitelům Ostravy jako podkladový materiál ke schválení vyhlášky č.9/2012, které nepravdivě
uvádějí, že povinné čipování všech psů (tzv. trvalá identifikace), kteří necestují přes hranice
členského státu Evropské unie ani nejsou využíváni k obchodní činnosti, prý nařizuje zákon
České republiky a je to  požadavek orgánů evropského společenství v rámci tzv. osmiletého
přechodného období do 30. 9. 2012 - údajně s tím nelze nic dělat a všichni psi chovaní třeba v
domácnosti, na zahrádce v příměstské části apod. prostě musí být očipováni. - Společenství webu
Necipujtenas.CZ hned  v  zárodku tento  omyl  vyvrátilo a  poukázalo  také  na  nezákonnost
vynucování  implantací  mikročipů  psům v  případě,  že  již  jsou  označení  jiným způsobem,
opakovaně se netoulají, nejsou opuštění apod. 

Pro  každého  moudrého,  vzdělaného  a  vůbec  alespoň  trochu  rozumného  občana  České
republiky/Evropské unie je obzvláště zarážející fakt, že odborníci,  kteří  pracují  na Magistrátu v
Ostravě  a  hlavně  zdejší  politická  reprezentace:  nedokázali  najít  smírné  řešení  pro  všechny
občany města a zvolili  pouze násilnou variantu vynucení čipování v duchu zářných tradic
totalitních režimů.

Obzvláště představuje šokující zjištění to, že byly k protlačení čipování při hlasování Rady,
Zastupitelstva celé Ostravy i Sboru starostů použity vyloženě nepravdivé informace o nutnosti
implantovat RFID transpondéry všem psům  tzv. ze zákona (také těm již jinak označeným
např. známkou, tetováním, GPS modulem, DNA značením apod.) včetně zcela mylných lhůt,
které se vztahovaly pouze na zvířata cestující přes hranice členského státu Evropské unie (viz
výše), což drtivá většina domácích čtyřnohých mazlíčků v ČR nečiní. Tyto argumenty posléze
také  většina  ostravských  zastupitelů  a  starostů  městských  obvodů  bez  jakéhokoliv
pečlivého/odborného posouzení nebo vůbec i jen snahy o zjištění pravdy (nikoliv lobbistických
tvrzení - stačilo si přeci přečíst na Internetu zveřejněnou legislativu ČR/EU) a posléze bez
vyvinutí  snahy  o  zastavení  schvalování  vyhlášky  č.  9/2012  automaticky  v  říjnu  2012  a  v
dalších měsících přijala za své (SIC!).  Takový fakt hodně vypovídá o lidech, kteří  v Ostravě
zastávají  vedoucí pozice,  jsou do nich dosazování stranickými sekretariáty nebo přímo  různými
lobbisty a  bojí  se  používat  svůj  zdravý selský rozum.  Bohužel  se  opět  také  ukázalo:  Ostravští
politici dostali často mandát od občanů ve volbách a pak prosadili své  s veřejností neprojednané
názory především  formou  legislativního  násilí  -  vynucováním  čipování.  Metody
moderní/čestné/otevřené  komunikace/dialogu s  občany + přesvědčování  veřejnosti  o  výhodnosti
daného zamýšleného opatření jsou výše uvedeným vedoucím představitelům současné ostravské
politické garnitury zřejmě zcela cizí: nezapadaly by do jejich autoritativního stylu řízení města z
dob dávno minulých.
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http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf
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http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/komentar-dokumenty-ostrava-pro-hlasovani-o-osvobozeni-lidu-z-cipovaciho-utlaku-cerven-2014.pdf
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Občané mají v roce 2014 jedinečnou šanci tohle všechno změnit: již nikdy nevolit osobnosti a ty
politické  strany/hnutí,  které  se  k  nim mj.  z  hlediska  vynucování  čipování  aj.  nezachovaly  fér,
schvalovaly použití násilí i  potlačování ústavních práv/svobod vlastního lidu a chtěly vytáhnout
občanům  z  kapes  další  peníze  nad  rámec  toho,  co  již  velmi  štědře  politikům  s  cca
desetimil  i  ardovým ostravským rozpočtem obyvatelé ČR dávají.

Společenství webu Necipujtenas.CZ o této tristní  situaci v Ostravě pravidelně/konzistentně naše
čtenáře z České republiky i ze zahraničí již druhým rokem informuje.

Níže  se  můžete  seznámit  s  kompletním  zněním  dvaceti  vybraných  (z  celkem  jednapadesáti)
chronologicky řazených zápisů z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy (5 z roku 2009,
3 z roku 2010, 1 z roku 2011, 5 z roku 2012, 6 z roku 2013), které se dotýkají přímo vynucování
čipování v Ostravě nebo ukazují na související tristní postupy/názory zdejších politiků, které jsou
tolik  důležité  pro  vyhodnocení  celkové místní  situace  a  pochopení  pro  svobodomyslné  občany
naprosto děsivého myšlenkového světa stávajících ostravských politických elit. 

Tam, kde bylo v textech zápisů Ss evidentně zřejmé, že se zde objevují fyzické osoby ze soukromé
sféry a nebo občanská jména na jejichž zveřejnění nebyl znám žádný veřejný zájem: byli takoví lidé
v textu dále anonymizováni. 

Důležité pasáže jsou pro snadnější/rychlejší orientaci dále v textu označeny žlutou barvou.

Zdroj: 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 2014 Váženými zaměstnanci
kanceláře  Váženého  pana  starosty  Ing.  Lumíra  Palyzy z  Městského  obvodu  Ostrav  y  -Poru  by a
Váženými pracovníky Magistrátu Statutárního města Ostravy.
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http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/554821-ostrava
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/554821-ostrava
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/554821-ostrava
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statistika-hlasovani-ostravskych-zastupitelu-pro-et-contra-vynucovani-nezakonneho-cipovani-a-potlacovani-obcanskych-prav-svobod-2012-2014.pdf
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Sbor starostů konaný dne 27.01.2009

Místo konání: SAREZA, Ostrava – Poruba
Začátek: 9.00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Sbor starostů zahájil p. Novák.

P. Novák podal informaci, že od 19. prosince 2008 již není  starostou městského  obvodu
Poruba. Dále sdělil, že hlavním bodem dnešního jednání bude volba nového předsedy sboru
starostů.

Starosta Kaspřík-  informoval, že z funkce předsedy sboru starostů byl odvolán p. Novák, a je
nutno  zvolit nového předsedu.

Jediný oficiální návrh - Ing. Palyza.

Ing. Palyza byl jednohlasně všemi hlasy sborů starostu zvolen předsedou sboru starostů.

Hlasování: 23 -0-0

Nyní již  sbor starostů vedl nově zvolený předseda – Ing. Palyza.

Ing. Palyza - informoval, že nejvíce diskutovaným problémem v současné době  je rozhodnutí
městských radních – vybudování nového fotbalového stadiónu v lokalitě Ostrava -  Svinov.
Tato lokalita byla vybrána ze čtyř návrhů  jako nejvíce vyhovující a to z důvodu snadného
příjezdu  z vlakového  nádraží.  Na  novém  fotbalovém  stadioně  bude  taktéž  zabudován
kamerový systém.

Dne 26.01.2009 byl Ing.  Kovalskému  a Ing. Trejbalovi, Ph.D. předložen dopis, kde byly
uvedeny odpovědi na otázky týkající  se vybudování výše zmíněného fotbalového stadionu. 
Aby  se  vyřizováni  jednotlivých  fází  urychlilo,  byl  doporučen  postup  -   v prvním  kroku
doporučit a později se vrátit k důslednějšímu  projednávání. 

Starosta Kaspřík – problematikou  výstavby fotbalového stadionu je zasažena  i Polanka nad
Odrou a Janová. 

Starosta Sibinský – některá rozhodnutí magistrátu se odehrávají v úzkém kroužku a obvody
jsou postaveny před  hotovou věc.  Je  problém získávat  peníze  na  důležité  věci  a  něco je
odsouhlaseno bez problému.  Jako příklad uvádím Vítkovický stadión, kde se některé firmy
doslova „předváděly“.
Nyní nastává situace, kdy chci využít předkupního práva a koupit části pozemků, které jsou
„vloženy“ mezi pozemky našeho obvodu a tím tyto pozemky sjednotit. Město má sice právo
prodat své pozemky komu chce, ale vždycky se ctila možnost využití  předkupního práva.

Starostka  Ing.  Hauptová –   o  problému  týkajícího  se  pozemku  jednali  17.  12.  2008  na
zasedání ZMO kde podala informaci o jeho využití. Nyní se dozvěděla, že se vším souhlasí i
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když to tak ve skutečnosti není. Nechce vést s městem nějaký boj, ale sepsali co považují za
vhodné. Dopis odevzdala 26.01.2009 do pošty Ing. Trejbalovi, Ph.D.
Starosta Černota – v minulosti na MMO říkali, že v Hošťálkovicích se nebude nikdy stavět.
Nyní  se  tam  má  stavět  i  několika-podlažní  dům.  Obvod   může  říct,  že  nesouhlasí,  ale
rozhoduje Rada a Zastupitelstvo.
 Kdy město rozhodne o dořešení D47 a severního spoje? 

1. náměstek hejtmana MSK p. Novák –rozhodnutí Zastupitelstva Města bude v nejbližší době
– v únoru. Možné alternativy jsou již připravené.
Záleží na výběru varianty. 

Starosta Šichnárek– o změně územního rozhodnutí může  rozhodnout pouze Kraj. 

Starosta  Ing.  Maštalíř -  myslí  si,  že  vybraný pozemek na  stavbu fotbalového stadionu je
vhodný, ale selhala příprava obyvatel na tuto věc. Stadion je třeba postavit. Náš obvod  bude
také  v  budoucnu  potřebovat  nové  objekty,  ale  nemá  pozemky.  Bude  muset  řešit  stejný
problém, jako starosta Sibinský.

Další problém v obvodě nastal skutečnosti, že sběrny přestaly vykupovat  papír. V obvodě se
pravidelně koná burzu a s tou jsou spojené i problémy s odpadem.

Starosta Černota – toto je problém všech obvodů. My zase řešíme odhozené pytle s odpadky
na polích.

1. náměstek hejtmana MSK p.  Novák - projekt spalovny má kapacitu 200 tis. tun ročně.
K tomu aby projekt byl spuštěn, je třeba získat  35% z fondu na ochranu životního prostředí.
Vyjádření pana předsedy Bursíka  na jednání v Ostravě znělo, že málo třídíme odpad. 

p. Groll – informoval, že spolupráce mezi obvody při řešení problému s pozemky není příliš
v dobrá. Chybí nám vize – dohody nad současným vedení radnice. Proto jsou různé problémy
s rozhodováním. Spolupráce by se měla rozvíjet daleko dřív než se v současnosti děje.

Ing.  Palyza- když na městě  budou nějaké návrhy na koupi  pozemku,  pan náměstek bude
jednotlivé situace dopředu konzultovat.  Na příštím jednání rady města bude tento materiál
předložen. 

Místostarosta Ing. Dašek – myslím si, že důležitější je financování kanalizace než fotbalového
stadionu. Nemůžeme  z města získat žádné informace jak to vypadá s kanalizaci.
 
Starosta Sibinský – nechce ať to vypadá, že město nerespektuje náš názor. 

1. náměstek hejtmana Novák – město má doladěný projekt na 1,5 miliardy korun, ale musí se
uvést,  kdo bude vlastníkem. Řešení se hledá a najde.  Uvidíme, jak se k tomuto problému
postaví nový pan ministr. 

Starosta Kaspřík- nejsou vyjasněny vztahy kdo je vlastník a obáváme se, že se vše časově
nestihne.
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Místostarosta Ing. Dašek – každé město musí mít  čistírnu odpadních vod. Město Ostrava a
OVAK  by museli ukončit vztah. Uvažuje se, jestli se do toho vůbec půjde. 

Ing. Palyza – zaslat e-mailem dotazy :

1. blok dotazů se bude týkat problému spojených s kanalizací.
2.   blok  dotazů se bude týkat problému spojených  prodejem pozemků

Veškeré dotazy zasílejte do 10. února 2009 na e-mailovou adresu předsedy sboru starostů : 

lpalyza@moporuba.cz

Pracovní cesta sboru starostů – předběžně je naplánována na 1. část měsíce května. Měla by
být zvolena skupina čtyř lidí, kteří zajistí program.

p. Groll –  upozornil na problém trvalého bydliště – je třeba vše sladit. 

Starosta Černota – podal informaci, že od 1.7.2009 začnou fungovat nová opatření. 

Příští sbor starostů se bude konat v Ostravě – Porubě. Přesné datum a místo konání
bude uvedeno na pozvánce.

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů

Zapsala: Pavla Majerová

mailto:lpalyza@moporuba.cz
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Zápis z jednání Sboru starostů 

Datum: 27.4.2009
Místo konání: Magistrát města Ostravy

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání: 
1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na 27. zasedání 

Zastupitelstva města Ostravy dne 29.4.2009
3. Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního MMO – poskytnutí informací ve 

věci celoplošné kanalizace na území SMO 
4. Různé, diskuze
5. Závěr

1. Jednání Sboru starostů zahájil a řídil předseda Ing. Lumír Palyza

Změna programu v bodě 3. – Ing. Kanclíř se omluvil z dnešního jednání z důvodu čerpání
dovolené.
Bude zařazeno vystoupení Ing. K.  z Úřadu práce v Ostravě, bod 3 zní:
 
3.  Ing. K., vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce Ostrava – podmínky týkající se finanční
spoluúčasti Úřadu práce Ostrava na tzv. „Veřejné službě“ 

2. Projednání materiálů pro zasedání ZMO, které se koná dne 29.4.2009

Materiál č. 15 – Návrh OZV, kterou se mění a doplňuje OZV města Ostravy č. 11/2000, Statut
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků – vrácení práva hospodaření SMO – MOb
Mariánské Hory a Hulváky.

Materiál č. 21 – Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 2/2007 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství 

Materiál č. 69 – Petice občanů Ostravy – Polanky, osady Janová, proti výběru vhodné lokality
k výstavbě „nového městského fotbalového stadionu“.

Ing. Hauptová  – vzniklo více petičních výborů a určitě  bude více peticí i materiálů na toto
téma.

Bc. Sibinský – proč má město stavět fotbalové stadiony?

Ing. Kajnar – tak jako např.  divadla,  Ostrava má být i město kultury,  město práce, město
sportu a zábavy,   Ostrava má být metropole,  musí být důvod proč tady budou mladí žít,
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vybudovat infrastrukturu atd. a k tomu patří i  stadion, pokud zastupitelé toto schválili,  tak
budeme stavět stadion.

Bc.  Sibinský  –  lidem  by  se  mělo  vysvětlit,  proč  se  nezůstalo  u  varianty  rekonstrukce
Městského  stadionu  ve  Vítkovicích,  probíhala  jednání  v komisích,  v plánu  bylo  velké
množství parkovacích míst, což nebylo možné.  Pokud se budeme pohybovat na úrovni, kdy
budeme  požadovat  spoustu  parkovacích  míst  tak  se  bude  projektovat  velké  množství
parkovacích míst a cena bude několikanásobně vyšší.

Ing.  Palyza – 4 místa k sezení =  1 místo k parkování, taková jsou pravidla

Ing.  Kajnar  –  informována  byla  Rada  města   i  Zastupitelstvo  města,  parkování  není  to
nejdůležitější  proč stadion ve Vítkovicích nebude rekonstruován na fotbalový stadion, byl
zpracován projekt, který vyčíslil náklady na rekonstrukci za  2,4 miliardy, nechali jsme to
přepočítat u dvou firem,  pak náklady za  1,9 miliard. Postavit nový stadion na zelené louce
vyjde levněji,  neuděláme z atletického stadionu dobrý fotbalový stadion,  tak budeme mít
atletický i fotbalový stadion za jednu cenu.

Dlabal – parkování v 1. etapě snad bylo vyřešeno,  přeložka Rudné – to byly velké náklady,
dopravní infrastruktura – nadjezdy, podjezdy, 

Mgr. Pospíšil -  byl to kompromis, sportovní akce Zlatá tretra Ostrava má světový ohlas a
zaslouží si samostatný tréninkový stadion,  na fotbalovém stadionu by toto nebylo možné.

Ing. Palyza  – toto  bude nutné si vysvětlit  hlavně s občany  městského obvodu Ostrava - 
Svinov. 

Mgr. Pospíšil předkládá blok materiálů č.  76 až 90  –  jedná se o klasické materiály , obecně
je  tlak na rozpočet a na pokrytí dalších věcí , sociální síť, granty se nebudou realizovat.

Šichnárek  –  materiál  č.  71   –  Schválení  pokynů  pro  zpracování  návrhu  změny  č.  108
Územního plánu města  Ostravy,  která  řeší  varianty nového trasování  části  tzv.  Severního
spoje.  Proběhla  relace  v médiích,  že   na  zasedání  ZMO bude odsouhlasen  záměr  změny
Územního plánu – vyústění Severního spoje do ul. Průběžné , Provozní,  v roce 2007 byl
odsouhlasen záměr změny Územního plánu – kdy měl Severní spoj ústit do ul. B. Nikodéma.
V pátek  přijelo   52  kamiónů  do  společnosti  Porobeton,  na  odstavném  parkovišti  na  ul.
Provozní 60 kamionů, další v Hortimu atd. Podmínka – bude provedena ještě jedna odbočka
na průmyslovou zónu a nebude povolen  výjezd  na  ul.  Martinovskou.  Pokud toto  nebude
technicky vyřešeno, je zbytečné dělat změny územního plánu. Obracejí se na mě občané i z
městského obvodu Poruba.

Ing. Kajnar – ať uděláme cokoliv, tak tomu nezabráníme, Severní spoj – všechny varianty
mají odpůrce nebo příznivce, nutno vybrat tu která je nejschůdnější.

Šichnárek – situace by se zlepšila, kdyby tam ten propoj nebyl, přes Porubu by nejel ani jeden
kamion
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Ing. Kajnar – tak bychom to museli vyřešit mostem, nebo změníme územní  plán a zrušíme
průmyslovou zónu

Ing. Kajnar – k  námitkám,  že nejsou poskytovány informace, chci uvést, že  právě zadání
změny je informace a  způsob jak to projednat.

Ing.  Černota  –  bylo  slíbeno,  že  se  sejdeme  u  Ing.  arch.  Vltavského,  byl  jsem  hrubě
nespokojen, materiál nerozvezl, nebylo to projednáno s městskými obvody. 

Ing. Kajnar – projednává se to pět let a je to stále neprůchozí, zadání změny je způsob jak to
projednat. 

Ing. Černota – já samozřejmě  chci,  aby ten severní spoj už byl.

Návrh  přes  Turkov není  průchozí,  Ing.  arch.  Vltavský by musel  požádat  vládu o  udělení
výjimky, ale žádost nebyla podána.

Ing. Kajnar – výjimku nemůže žádat Ing. arch. Vltavský, ale minimálně RMO, vždy se podílí
tým lidí.

Ing.  Palyza  – domluvíme schůzku v této záležitosti,  s dotčenými starosty,  informace jsme
dostali na poslední chvíli, nemohli jsme se připravit, mohlo to být konzultováno na vedení
radnic ne se to dozvědět z novin,  pracovní schůzka  se bude konat na MOb Poruba  a přizváni
budou kromě dotčených starostů , Ing. arch.  Vltavský a  Ing. Trejbal.

Ing. Kajnar – informace o čistění města , využívání pracovní doby a vytížení čistících vozidel,
spolupráce se společností Ostravské komunikace.
 
Bc.  Sibinský –  společnost  Ostravské  komunikace   mají  čistit  městské  komunikace  a  pak
komunikace Silnic a dálnic

Ing.  Kajnar  –  nechám připravit  starostům  materiál  k vyjádření,   koordinace  s Policí  ČR,
Městskou  policií  i  hasiči  při   řízení  dopravy a   zajištění  plynulosti   silničního  provozu,
nejdůležitější  komunikace jsou státní nebo kraje,  musí  být součinnost.  Opravy se už dnes
dělají především mimo dopravní špičku – třeba v sobotu, Ostravské komunikace zajišťují
70 % oprav, pokud budou  připomínky budu rád i za informace od vás.

3.  Ing.  K.  vedoucí  odboru  trhu  práce,  Úřad  práce  Ostrava –  podmínky  týkající  se
finanční spoluúčasti Úřadu práce Ostrava na tzv. „Veřejné službě“ 

Ing. K. ÚP -Veřejná služba – přes příspěvkové organizace, nebo přispěje ÚP na tu osobu,
která by zabezpečovala organizaci, a to  do výše mzdových nákladů včetně pojištění, kolik by
měl ten člověk mít plat – 40 h úvazek – 12000,- Kč hrubého + pojištění, což by mohlo být tak
do  17000,-  +  přispět  na  zapracování  4000,-  na  jeden  měsíc  pro  tu  osobu,  která  by
zapracovávala toho uchazeče. Musí se to dokladovat – změna zřizovací listiny, dohoda my a
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ÚP na dobu 1,5 roku.  Od ledna narůst 3000 uchazečů. 

Pro informaci byla předána starostům tabulka – počet vytvořených nových pracovních míst na
VPP za rok 2008 a k 1.6.2009. 

Šichnárek – od 15.4.2009 máme zřízeno jedno místo, z Poruby byli posláni pouze 3 uchazeči,
to nechápu když je tolik nezaměstnaných.   

Ing. K. ÚP - musí uzavřít aktuální individuální plán s každým uchazečem, nejlépe si vytipovat
člověka v městském obvodě.

Ing. Maštalíř - spoustu lidí neví co je dobrovolnická práce , začínají uklízet ulice, ve větších
obvodech je komunita těch nepřizpůsobivých,  je těžké najít člověka, který se o tyto lidi bude
starat, zajistit jim zázemí, pracovní prostředky, 

Ing. K. ÚP  - na dobu určitou je to limitováno -  5 měsíců, pak se vrací zpět do evidence na
ÚP, pokud si úřady  nechtějí toho uchazeče ponechat.

Bc. Sibinský – v našem městském obvodě se to týká asi 1200 lidí,  nedával bych dohromady
VPP a Veřejnou službu,  informace, že na Jihu se tato služba nebude poskytovat a pak by chtěl
každý veřejnou službu, u nás se rozběhne od května – zájem má zatím 12 lidí. 

4. Různé, diskuze

Ing.  Palyza  – informace o zahraniční  pracovní  cestě,  seznámení  s programem a  návrh na
změnu termínu na září, dále bude jednáno s vedením města Ostravy o příspěvku na dopravu. 

Šichnárek -  více bude vyhovovat měsíc říjen, termín po volbách,  návrh od 12.10.2009.

Ing. Palyza –  dobře, takže se bude jednat o  termínu  v měsíci říjnu. 

Šichnárek – návrh  naplánovat obyčejné jednání Sboru  starostů a přizvat zástupce Městské
Policie, a  zástupce Ostravských komunikací.

5. Závěr

Poděkování za účast.

Termín příštího jednání Sboru starostů, který se bude konat na Magistrátu města Ostravy je
v pondělí dne 25.5.2009 ve 13:00 hodin. 
 

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů

Zapsala: Vladimíra Kubínová
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Zápis z jednání Sboru starostů 

Datum: 21.5.2009
Místo konání: areál firmy LIBROS

Omluveni: 
- p. Maštalíř, Slezská Ostrava
- Ing. Janáčková, O.-Mar. Hory
- P. Civín, O.-Martinov
- P. Kaspřík, O.-Polanka

Program jednání:
1. Zahájení
2. Mgr. Harazim – činnost Městské policie, práce okrskářů
3. Ing. B. Ostravské komunikace – vyhodnocení zimní údržby a údržby veřejného 

osvětlení
4. oběd
5. organizační, různé
6. LIBROS – představení společnosti
7. Závěr

1. Zahájení

Ing. Lumír  Palyza, předseda Sboru starostů  přivítal přítomné, poděkoval Ing . V. – 
společnost LIBROS za zorganizování dnešního jednání Sboru starostů a jednání zahájil. 

2. Mgr. Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, činnost Městské Policie,  práce 
okrskářů 

Pan Mgr. Harazim představil přítomného pana Jiřího  Samka – zástupce ředitele a seznámil 
přítomné s prací okrskářů.   
K 1.1.2009 došlo k  rozšíření projektu reforma Městské Policie – okrskáři, předpoklad je 
zaměstnat  328 okrskářů do konce r 2013, je možno udělat na zastupitelstvech městských 
obvodů  krátkou prezentaci. Nyní máme 254 okrskářů na základě vyhodnocení bychom 
rozšířili a posílili stavy, k dnešnímu dni  máme  17 uchazečů ,   k 31.12 počet míst  269,  
chtěli bychom posílit městské obvody Ostrava - Jih, Ostrava - Poruba, Slezskou Ostravu.  V 
současné době máme 742 zaměstnanců,  z toho 616 strážníků + 110 zaměstnanců + 12 
zaměstnanců + čekatelé.
Vítáme spolupráce s občany – připomínky, poznatky, podněty.  Za zajištění  kontaktních míst 
s veřejností – Poděkování za spolupráci s městskými obvody a za zajištění kontaktních míst 
s veřejností

Ing. Palyza
Poděkování za spolupráci s Městskou Policií, různé obvody mají různé priority,  MOb Poruba 
nyní nejvíce řeší problém parkování. 
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Ing. Černota
Problémy malého obvodu -   Hošťálkovice,  parkování na veřejné zeleni, nelze rozšiřovat 
cesty, umístění dopravních značek. My jsme zřídili kontaktní místo ale asi zrušíme, není 
využito. Heslo každý zná svého okrskáře, doufám, že se to nebude měnit a okrskáři nebudou 
vyměňováni, občané si na to zvykli.  Dobrá je spolupráce např. při zabezpečování  
sportovních  a kulturních akcí.

Mgr. Harazim
Statická doprava – nejvíce problémů je v  sídlištní zástavbě, jednání s Ing. V.  ředitelem HZS, 
bude provedena kontrola – průjezdnost pro vozidla integrovaného záchranného systému a pro 
obslužnost –  porušování bude přísně postihováno. 
Stavy okrskářů budou stabilizovány, ten  okrskář, který  je na městský obvod zařazen, je už 
zapracovaný a my ho  nebudeme přemisťovat na jiný obvod.. 
Zabezpečování velkých akcí, u sportovních akcí  funguje spolupráce s Policií ČR. Ostatní 
akce  - různá shromáždění – zabezpečení veřejného pořádku, byli jsme připraveni.

Ing. Stuchlý
Jsme malý obvod  Stará Bělá, Nová Bělá a máme jednoho okrskáře. Jsou však problémová 
místa, kde se scházejí  mladí lidé a četnost pochůzek jednoho okrskáře nestačí,  neodpovídá to
potřebě, je třeba věnovat větší pozornost těmto lokalitám a opravdu jeden okrskář to nemůže 
stihnout. 

Mgr. Harazim
Ze zákona je strážník povinen nahlásit a postihovat každý přestupek, postihujeme striktně – 
např. rajonové čištění – nemůžeme odtahovat vozidla, ale můžeme je  přesunout .

Šichnárek 
měření rychlosti v obci,  musíme podat  žádost písemně?

Mgr. Harazim 
Určit lokality, koordinační dohoda toto řeší, pořídili jsme přenosné dopravní značení, nemusí 
být písemná žádost, radar bude obsluhovat policie, při udělování  pokut bude  přítomen 
strážník.

Tichá 
Poděkování za spolupráci při zajištění akce  - setkání hasičských praporů, pořádková služba 
perfektní.
Otázka  odstraňování vraků – problém, veškerá jednání byla bez výsledku. 

Mgr. Harazim
Musíme zajistit místo, kam budeme taková vozidla odvážet zatím máme pouze odtahové 
parkoviště,  

Tichá 
Ve věci černých  skládek  – Městská policie nalezne a nahlásí to na příslušný ÚMOb. 
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Dlabal 
Vyhláška – alkohol na veřejných prostranstvích a výherní hrací automaty jaké jsou 
zkušenosti?
 
Mgr. Harazim
Problém, že veřejnost nezná vymezení lokalit, místa kde je zákaz konzumace alkoholických 
nápojů, nebo  zná a  přesunou se  na místo, kde tento zákaz není. Porušování vyhlášek  
postihujeme,  nástroje máme,  pokuty, přestupkové řízení . 

Dlabal
ve věci měření rychlosti v obci - uvažuje se o pořízení nepřenosného dopravního značení ? 

Mgr. Harazim
ne nebudeme pořizovat nepřenosné dopravní značení, rychlost  měříme na 48 místech,  úsek , 
který je měřen  v době měření musí být označen značkou,  přesně tak jak je stanoveno 
v zákoně.

Ing. Hauptová
hodně se změnilo k dobrému – spolupráce s okrskáři velmi dobrá, problém nádraží – 
bezdomovci, 

Mgr. Harazim
tuto problematiku mají v kompetenci pracovníci odboru pořádkové policie, oddělení 
doprovodu vlaků,  naši zaměstnanci kontrolují – čekárny atd., ale nemůžou do kolejiště, 
nejsou proškoleni.

Mgr. Naď
MOb Hrabová,  lokality, kde se nesmí konzumovat alkohol jsme zveřejnili v Hrabovských 
listech, 
Jaké je technické vybavení okrskářů? 

Mgr. Harazim
v současné chvíli je to  27 kol, okrskářům bude dále dodáno 10 skútrů,  nemají mobilní 
telefony,  ale budou vybaveni komunikátory – on line vstup do evidencí, finance jsou 
zajištěny asi na 300 ks , zatím mají vysílačky. 

3. Ing. B. – Ostravské komunikace, a.s. – vyhodnocení zimní údržby a údržby 
veřejného osvětlení 

Vyhodnocení zimní údržby – projednáno v radě města. Zimní údržba probíhá v období od 
1.11. do 31.3.,  nejsložitější období bylo od 31.12. do 22.1. a potom únor 8.2. až 14.2.2009, 
sníh ne, ale mráz , potom  se začaly tvořit výtluky, zimu hodnotíme jako náročnou, 71 
výjezdových dnů – letošní 62 mil, ve spotřebě soli -  překročení o 100 tun.

Šichnárek 
poděkování za vyčištění komunikací  po zimě.

Ing. B. úklid po zimě je povinnost ze zákona, tím končí zimní údržba. 
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Dlabal: poděkování  za přístup při nahlášení odcizených krytů ze stožárů  veřejného 
osvětlení , nejvíce u ČEZ arény, připravujete snížení nákladů – výměna výbojek ….

Ing. B. 
PM 10 – zkušební provoz, jezdíme podle prachové mapy, čistíme

Ing. Stuchlý 
máme problém zajistit čištění chodníků , jak nakoupit techniku , malé stroje cena cca  1.5 
mil., nemáme ani finanční prostředky. 

Ing. Palyza 
toto  téma otevřít na jednání Sboru starostů se zástupci města Ostravy, posílení rozpočtů 
městských obvodů, nebo jak vyřešit.

Ing. Černota
čištění chodníků máme zajištěno VPP, v malých obcích si občané uklízejí chodníky před 
svými domy sami. 

Ing. B. 
téma  veřejné osvětlení, přítomným byla předána informativní zpráva : společnost  Ostravské 
komunikace převzaly správu veřejného osvětlení od r. 1999, musely se zpracovat pasporty, 
v terénu   existovalo 15 druhů svítidel – bylo provedeno zhodnocení na VŠB-TU  a došlo 
k ujednocení používaných svítidel.  
Dnes digitalizované pasporty a vše vedeno v aplikaci GIS. Provádíme i noční kontroly, snížili 
jsme prostředky na údržbu o ¼. Snížili jsme počet odběrných míst,  provádíme pravidelné 
čtvrtletní odečty a jednou za rok je vyúčtování, bylo provedeno zakreslení přívodních kabelů. 
Dnes máme 37 058 světelných míst. Sledování vozidel a kontrola nádrže – přehled kde se 
právě nachází  plošina atd. 
Budeme mít vlastní revizní techniky, ti musí prověřit každý stožár. 
Správa veřejného  osvětlení by měla být vyjmuta ze správy OK, vedení města chce svěřit 
jiným subjektům. 

Šichnárek
profesionalita společnosti Ostravských komunikací je na takové úrovni, že bychom se  měli  
postavit za to , aby   veřejné osvětlení měli ve správě dále. Je to na perfektní úrovni a tak by to
mělo zůstat. 

Ing. Černota
navrhuji v této věci hlasovat. 

Ing. Holáň 
ano jsem pro to  zachovat současný stav.  

Ing. Hauptová 
při provádění  rekonstrukce ulic a chodníků máme velice dobrou zkušenost ze spolupráce 
s touto společností, osvětlení přechodů pro chodce také, velká spokojenost . 
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5. Organizační, různé

- předán písemný materiál - Plán postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace 
napětí ve vyloučených lokalitách z důvodu hrozby akce s extremistickým podtextem –
k připomínkování, bude projednán na  příštím jednání Sboru starostů dne 25.5.2009, 
kdy bude přítomen Mgr. Pospíšil.

Ing. Palyza
- informace o realizaci jednotného vizuálního stylu města Ostravy – používání loga 

města Ostravy v rámci městských obvodů.

Šichnárek
- Vypořádání pozemků,  ZMOb  Třebovice přijalo usnesení nevykupovat pozemky pod 

komunikací, MOb  nemá finanční prostředky – materiál na výkup pozemků,   který se 
bude projednávat v RMO , jak a kdy to řešit s občany.

Šrámek 
– podal vysvětlení  k materiálu – dochází k  výkupům pozemků z důvodu stavby 

kanalizace

Ing. Holáň 
- my vykupujeme pozemky za cenu dohodou, neděláme precedent, dá se to různě řešit, 

6. LIBROS – představení společnosti

Ing. V. -  představil společnost, seznámil s projektem Centrum bezpečné jízdy,  poděkování za
spolupráci s městem Ostrava. 

7. Závěr

Poděkování za účast a poděkování společnosti LIBROS za organizaci a prezentaci. 

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů

Zapsala: Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba 
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Zápis z jednání Sboru  starostů - 21.9.2009

Místo konání: Magistrát města Ostravy
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Petr Kajnar

Program: 

1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na 30. zasedání 

Zastupitelstva města Ostravy dne 23.9.2009
3. Různé, diskuze
4. Závěr

Bod 1 ) – Zahájení 
Jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů. 

Bod 2) – Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na 30. zasedání 
Zastupitelstva města Ostravy dne 23.9.2009

Blok materiálů, které předkládá RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
materiál č. 8 – návrh na krácení výdajů SMO – nejsou dotazy
materiál č. 105 – Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ul. Valchařská
Ing. Svozil – rada města dává zastupitelstvu negativní doporučení odboru, požádám o zvážení,
pozemek je určen k zástavbě, je zájem investorů. V této věci vystoupím na zasedání ZM.
RNDr. Ženatý – připravím odpověď.

Blok materiálů, které předkládá Ing. Trejbal, Ph.D.
materiál č. 125 – Vydání změny č. 2007/10 Územního plánu města Ostravy, která spočívá ve 
změně funkce ploch v městském obvodu Slezská Ostrava.  
Ing. Trejbal – střetávají se zde názory dvou skupin, žádost na pana starostu Ing. Maštalíře  o 
přednesení stanoviska k této záležitosti:
Ing. Maštalíř – problémem jsou zde dva podnikatelé, s ostatními  problém nemáme. Chtěli 
jsme na  tomto území  určité činnosti utlumit, nechceme zde velkou továrnu, v sousedství se 
nachází ZOO, biokoridor, toto území si považujeme jako klenot. Máme vytypované jiné 
lokality, kde by taková činnost mohla být provozována. Nechci, aby byl materiál odložen 
nebo stažen
Ing. Trejbal –  materiál budou  projednávat politické kluby, já materiál stahovat nebudu ani ho
nebudu odkládat 
Ing. Maštalíř – máme připraveno několik studií a potřebujeme aby území bylo jádrové. 

Blok materiálů, které předkládá Mgr. Pospíšil
Mgr. Pospíšil – materiály jsou standardní, zmíním pouze materiál č. 131 – Koncepce rozvoje 
kultury statutárního města Ostravy -  projekt Evropské město kultury.

Blok materiálů, které předkládá V. Mynář 
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materiály jsou klasické povahy, upozornění, že materiál Návrh společnosti Koordinátor ODIS 
s.r.o. bude předložen na stůl. 
Blok materiálů, které předkládá Ing. Madej
jedná se o běžné materiály, schválené komisí životního prostředí.

RNDr. Ženatý 
- informace  v souvislosti s předplacením daně z nemovitosti -  ze zákona nelze, když 

jde o přeplatek finanční úřad toto vrací. 
- diskuze ke změně statutu – prověřujeme, zda nechat věci jenom v metodické rovině, 

nebo má smysl měnit Statut, zatím probíhají jednání. 

Ing. Maštalíř - Nařízení vlády ze dne 17.8.2009 – možnost čerpání finančních prostředků  pro 
výstavbu sociálních bytů – pro obce velmi nevýhodné podmínky. 

Ing. P. – podám vysvětlení k tomuto nařízení vlády, jde o    možnost  poskytnutí dotací 
z Ministerstva pro místní rozvoj  na tzv. chráněné bydlení pro lidi např.  s handicapem stáří. 
Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní 650 tis. na jednu bytovou jednotku a bylo to pouze pro 
obce, letos vláda připravila nový materiál  a tím otevřeli  prostor i pro podnikatele, to je dost 
nešťastné, bylo zasláno zdůvodnění,  proč  je to pro obce nevýhodné a diskriminující. 

Mgr. Pospíšil - rozbor sociálního odboru k tomuto nařízení vlády, bude předložen, minulý 
týden byl zadán k vypracování.

Bc. Sibinský - upozornění na materiály zvláštní povahy, nelze zjistit z programu co se bude 
projednávat, ale následně až z usnesení.

RNDr. Ženatý – bylo by nutno konkretizovat o jaké materiály jde.

Bc. Sibinský - spoluvlastnictví – pozemek mezi Shopingparkem, byli jsme požádání o 
stanovisko  - dáváme nesouhlasná stanoviska, ale pak se dozvíme, že tyto pozemky byly 
vypořádány, své změny nebudeme realizovat, já se ptám jestli nikoho nezajímá stanovisko 
obvodu.

RNDr. Ženatý - odmítám toto nařčení, že by bylo projednáno něco bez vědomí městských 
obvodů. 

Bc. Sibinský  – náš nesouhlas je doložen, do RM to jde bez našeho nesouhlasu, jde mi o to, 
aby byl nastaven mechanismus, když nebude shoda, aby došlo k nějakému závěru, aby bylo 
jasno, že jsme se domluvili. 

RNDr. Ženatý –  v žádném případě  není zájmem města postupovat v rozporu s městskými 
obvody, zejména v majetkových věcech, a když se tak stane, je to vždy řádně zdůvodněno.  

Bod 3) - Různé, diskuze

Pokračuje diskuze starostů ve věci pozemků
Ing. Maštalíř – u nás  je to např.  pozemek na Hybnerově ul.
Ing. Svozil – kauza nám.  Ed. Beneše, jde i o pozemky, které jsou na území obvodu ale nejsou
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svěřeny, myslím si, že by mělo být vždy stanovisko městského obvodu. 
Ing. Holáň – pozemky Heřmanice, Stará Bělá, směny pozemků pro biokoridor,  – SATUM 
CZECH – prodej pozemku. 
Ing. Maštalíř – pozemky na Karolině, co bylo schváleno, je zrušeno, co se tam teď postaví.
Diskuze starostů ve věci výstavby severního spoje a výstavby  prodloužené Rudné
Ing. Černota –  severní spoj - nepokračuje se
Ing. Maštalíř – když není dokončen severní spoj – je nyní problém s dopravou v oblasti 
hypermarketu Globus. 
Ing. Výtisk  -  informace ve věci  prodloužená Rudná, u nás výstavba pokračuje. 
Ing. Palyza  - na ZMOb Poruba informovala Ing. Šimáčková ze společnosti Ředitelství silnic 
a dálnic, že stavba nepokračuje, pokračují majetková vypořádání. 

Diskuze ve věci úprav zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ing. Palyza – tato problematika bude projednána na legislativním a právním odboru MMO a 
očekáváme stanovisko. 
Ing. Výtisk – stanovisko našeho  právníka je , že pokud nezrušíme původní zřizovací listiny, 
nemůžeme vydat nové.

Diskuze ve věci OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Ing. Palyza – jde o vyhlášku města Chomutova, pokud bude požadavek sboru starostů 
aplikovat tuto vyhlášku i na území města Ostravy, zašleme návrh p. primátorovi. 
Ing. Výtisk – nutno ještě prodiskutovat, nám vadí časové omezení, nutno více specifikovat 
„hluk“.
Ing. Tichá – já se připojuji, myslím si, že Ostrava není rekreační oblastí, asi se to týká těch 
vesnických obvodů, jde o ohleduplnost vůči sousedům, myslím si, že takovou vyhlášku 
nebudou chtít zavádět všude.  
p. Kaspřík – ať se v neděli neseká vůbec, nevím jestli existuje institut nočního klidu.
Mgr. Naď -  takovou vyhlášku snad mají i v Karviné, pozor na  rozpor omezování osobní 
svobody když tam nebudou uvedeny konkrétní časy.
Ing. Palyza  – zašlete připomínky a předáme k projednání  legislativnímu a právnímu odboru 
MMO.

Diskuze – otázka autovraků
Ing. Palyza -  zajímá  mě jaká je u vás spolupráce s Městskou policií v této záležitosti. 
Ing. Černota - je to čím dál horší, já jsem na své náklady vraky odklidil do Technických 
služeb. 
Starostové jsou vesměs  nespokojeni s prací Městské policie.  

Bod 4) – Závěr

Ing. Palyza poděkoval za účast a ukončil  jednání Sboru starostů.

Zapsala: Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů
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Zápis z jednání Sboru starostů – 19.10.2009

Místo konání: Magistrát města Ostravy
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni. Mgr. Pospíšil, Ing. Janáčková, RSDr Boháč, Ing. Kajnar

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy dne 21.10.2009
3. Projednání  materiálu  biologicky  rozložitelný  odpad  z městské  zeleně  a  jeho

zpracování na kompostárně společnosti OZO Ostrava s.r.o.
4. Různé, diskuze
5. Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů.

Ing. Palyza písemně informoval  Ing. Kajnara, primátora města Ostravy,  o  usnesení Sboru
starostů ze dne 17.9.2009  k návrhu obecně závazné vyhlášky,  kterou se mění a doplňuje
OZV města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků –
změna úvodní věty bodu 1 a změna podbodu  1.1. čl. 21 písm. a). 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 21.10.2009

Blok materiálů, které předkládá RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
- bez dotazů

Ing. Palyza – upozornění na materiál – Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava
za I. pololetí roku 2009. 

Ing.  Stuchlý-  reakce  na  informaci  o  tom,  že  se  nebudou  převádět  finanční  prostředky
z letošního roku na příští rok – jak je to s institutem zádržného  - upravit v metodice. 

Blok materiálů, které předkládá Ing. Trejbal Ph.D.
Ing.  Svozil  –  k materiálu  vydání   regulačního  plánu – v oblasti  Českobratrská    nebude
problém  to schválit?
Ing. Trejbal – rada schválila materiál jednohlasně, projednáno v klubech, vnímáme to ,  že
vydání regulačního plánu je jakési omezení. Potřebujeme společnost SKANSKA proto, aby
pokračovala II. etapa  - Českobratrská.

Ing. Madej – upozornění na informační zprávu OVANET – doporučuji k přečtení

Civín – upozornění, že z předkládaných materiálů na  změny územního  plánu   nelze zjistit,
kterých obvodů se změna týká. 
Ing. Trejbal – další   materiály již budou doplněny o informaci, kterých obvodů se změna
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týká.

Blok materiálů, které předkládá Mgr. Pospíšil
RNDr.  Ženatý  –  upozornění  na  materiál  č.  61  –  přihláška  statutárního  města  Ostravy do
soutěže  o    titul  hlavní  město  kultury  pro  rok  2015.  Tento  materiál  bude  projednán  na
pracovním zasedání zastupitelů města dne 20.10.2009.

Ing. B. – veřejně bych chtěl  poděkovat  panu náměstku  RNDr. Ženatému za přístup a pomoc
při  řešení problému  ve věci změny  daně z převodu nemovitostí na daň z pozemků , který se
nás velmi  výrazně dotkl. 

pí Tichá – otázka pojištění veřejné služby – my nemůžeme žádat na ministerstvu, kdo to na
městě koordinuje.
pí Kubová –  to je  záležitost jednotlivých  obvodů, má to být ošetřeno už v rámci smlouvy. 

3.  Projednání  materiálu  Biologicky  rozložitelný  odpad  z městské  zeleně  a  jeho
zpracování na kompostárně společnosti OZO Ostrava s.r.o.

Ing. Palyza  přivítal  RNDr. Kacířovou, vedoucí odboru KaB, p. Štěpánka a Ing. B. ředitele
společnosti OZO  Ostrava s.r.o.

RNDr. Kacířová
Přítomným byl  předán písemný materiál  – Zavedení svozu a zpracování odpadu z údržby
veřejné zeleně na městské kompostárně v areálu skládky v Ostravě – Hrušově. 
Legislativa ukládá povinnost snížit množství biologického odpadu na skládkách – proto tento
materiál vznikl. 
Náklady hradí  odbor  komunální  a  bytový,  pokud  projde  rozpočet  bude  možno  vše  platit
městským obvodům z veřejné zeleně. 

Ing.  B. 
Problém černých skládek, na kterých se objevuje i odpad z údržby zeleně,  platí se firmám za
údržbu a za likvidaci, následně se  platí  za likvidaci černých skládek. Cílem je, aby se snížily
náklady, ať už města nebo obvodů, kompost dodáváme Městským lesům, máme smlouvu.
Dalším  cílem  je,  aby  vznikla  přímá  vazba  městských  obvodů   a  společností   OZO  –
kompostárna.  Většina firem, které se starají  o zeleň  na městských obvodech mají  s námi
uzavřeny smlouvy na odvoz odpadu.  My vám dodáme dodací listy, které předáte  firmám
které pro vás sekají  trávu,  budeme tak vědět,  že vykonávají  údržbu zeleně pro příslušný
městský  obvod  a   odpad  odebereme  zdarma,   vyúčtování  budeme  řešit  s odborem
komunálním a bytovým 

Ing. Stuchlý 
60 – 70 procent odpadu z městské zeleně  jsme schopni odvézt sami.

Ing. B. - s každým městským  obvodem budeme jednat zvlášť, velikost kontejnerů, je důležité
rozdělit cenu za sekání trávy a za likvidaci, sběrné dvory jsou určeny pouze pro občany.

Bc. Sibinský  – kdo hradí společnosti OZO náklady?
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Ing. B. – náklady hradí město.

Bc. Sibinský  – my máme požadavek ve výzvě na VZ, aby  společnost měla  kompostárnu,
malé obvody mají situaci složitější, ale já bych to přivítal tak před 4 lety. 

Ing. B.  – OZO, Technické služby  a 1 soukromá firma – jsou to pouhé 3 kompostárny, které
jsou zřízeny v souladu s  legislativou. 

Ing. Palyza  – větší obvody si udělají inventuru, je to regulární nabídka, která se bude vyvíjet. 

Mynář – černé skládky – pokusit se je zlikvidovat,  mnohdy je zakládají společnosti, které
zajišťují údržbu veřejné zeleně. 

Ing. Maštalíř –  odpad se nachystá do pytle před dům a my zajistíme odvoz, řeší se i taková
varianta?

Ing. B.  – je  otázkou zda se to vyplatí a má to smysl, bude nutné posouzení, jednalo by se o
nákup dalších kontejnerů atd. Je to složitá problematika, záleží na tom  zda se jedná o sídliště,
nebo menší vesnické obvody, 

Šrámek – já chci poděkovat, u nás je to zavedeno, kontejnery fungují. 

Šichnárek – je dobrá funkce sběrných dvorů, nám se to osvědčilo.

Ing. B. – chceme rozšířit a zavést další sběrné dvory např. na území  O.-Poruby, O.-Jihu a
samozřejmě  čekáme i na vaše podněty. 

Ing.  Stuchlý   -  připomínka  občanů,  že   když   přivezou  odpad  přímo  na  OZO,  je  to
zpoplatněno.

Ing. B. – pokud se nejedná o  odpad z domácnosti, tak ano.

4. Různé, diskuze 
Ing. Valerián – sdělení k     novele zákona o ochraně přírody a krajiny
informace  o  zákoně  č.  349/2009  Sb.,  kterým se  mění  zákon  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti dnem 1.12.2009.
Novela zákona mění ustanovení § 76 odst. 1, kterým se stanovuje působnost obecních úřadů,
tato působnost  již  nebude vyhrazena magistrátům statutárních  měst  a  budou ji  vykonávat
městské obvody. Jedná se zejména o povolování kácení dřevin. Na městské obvody přechází
pouze vlastní kácení, ale oznamování, pozastavování, zakázání kácení zůstává v působnosti
magistrátu, my  tuto působnost budeme přebírat i od 12 obcí našeho správního obvodu,  které
ji zatím vykonávaly,  dále pak na vás přechází evidence účelových komunikací.  Setkal jsem
se s názory, jestli by to nechtěl dělat magistrát, i pro nás je problém, když máme různé správní
obvody, naším cílem je postupně sjednotit výkon státní správy na životním prostředí tak, aby
vy jste vykonávali to co dnes těch 12 obcí a my to co přísluší pověřeným obecním úřadům.
Eliminovat se bude problém s Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem životního
prostředí, vy budete prvoinstanční orgán,  magistrát bude odvolací orgán a přezkumné řízení
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bude provádět Krajský úřad. Problematické věci by byly dále na magistrátu, jako trojkové
obci. 
Dne 3.12.2009 se bude konat školení pro zaměstnance městských obvodů k této problematice.
Bude připravena metodika a následná školení budou probíhat asi 1x ročně, pokud nebude
třeba více. 

Upozornění na jinou oblast,  a to ve vztahu k občanským  sdružením  - občanská sdružení
nepožadují účast v řízení, kde žadatelem je občan, ale řízení kde se kácí ve velké míře, i tam
dojde k určitému rozptylu, protože oznámení se vydává veřejnou vyhláškou, takže nyní budou
sledovat i úřední desky městských obvodů. 

Z hlediska zajištění výkonu  správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu městským
obvodům zůstalo vynětí  do 1 hektaru,  dále se to týká i kontrolní činnosti, změny kultur,
přestupky a pokuty. Navrhuji jestli byste mohli zvážit zda je nutné, aby vynětí do 1 hektaru
dělaly městské obvody, jedná se   i o  kontrolní činnosti, přestupky a pokuty,   zda byste tuto
činnost nechtěli svěřit zpátky  magistrátu,  promyslete si to ve vztahu k vašim pracovníkům.

pí Tichá – významné krajinné prvky a jejich ochranná pásma a kdo řeší  náhradní výsadbu? 

Ing. Valerián – významné krajinné prvky a ochranná pásma  - to zůstává  na MMO,  náhradní
výsadby budou ukládat městské obvody.

pí Tichá – kdo určí jaký druh dřeviny použít pro náhradní výsadbu. 

Ing.  Valerián  –  jsou  určené  druhy  dřevin,  budeme  projednávat  na  školení  s vašimi
zaměstnanci. 

Ing. Valerián  – když jsme to spočítali, tak  nejvíce to zatíží 4 největší městské obvody –
Poruba, O.-Jih., Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, tam je největší objem kácení a
největší žadatelé jsou právě tyto městské obvody. Pouze občané nemuseli mít povolení ke
kácení stromů  do objemu 80 cm, novela zákona toto rozšiřuje na všechna vlastnická práva,
bude jedno zda je to občan,  právnická osoba, podnikatel.

Ing. Palyza poděkoval Ing. Valeriánovi za poskytnutí informací.

Městský mobiliář, umístění reklamních zařízení
Ing. Palyza -   na pracovním sboru starostů dne 17.9.2009 byl projednán návrh na řešení
problematiky využívání zastávek MHD jakou součásti městského mobiliáře a návrh řešení
pronájmu nemovitostí za účelem umístění reklamních zařízení s tím, že do 31.10.2009 bude
zasláno stanovisko Sboru starostů RNDr. Ženatému, náměstkovi primátora. 
Obdržel  jsem  stanoviska  městských  obvodů,  jsou  různé  nároky  jednotlivých  městských
obvodů a také některé městské obvody již mají uzavřeny smlouvy, kdy by bylo dobré smluvní
vztahy dodržet. 
Po projednání  nechal  Ing. Palyza  hlasovat o návrhu znění stanoviska Sboru starostů: 
Rozhodování  o  využití  městského  mobiliáře  –  zastávek  MHD na  pozemcích  statutárního
města  Ostravy,  svěřených  do  správy  městským  obvodům  a  rozhodování  o  pronájmu
nemovitostí  a  majetku  ve  vlastnictví  Statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  do  správy
městským obvodů, za účelem umístění reklamních zařízení, ponechat i nadále v     samostatné
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působnosti jednotlivých městských obvodů v     souladu s     aktuálním zněním OZV města Ostravy
č. 11/2000, Statut města Ostravy. 
Hlasování:   22:0:0
Jednohlasně přijato.

Ing. Výtisk –  takže když máme smlouvu ukončenou, znamená to, že máme znovu projednat a
uzavřít nové smlouvy. 

Ing. Stuchlý – nelze uzavřít smlouvy bez souhlasu města jak jste toho dosáhli

Ing. Palyza. –  materiál byl projednán v RMOb následně v RM  a byl schválen. 

Dlabal – ale v minulém volebním období toto nebylo možné,  nám to schváleno nebylo. 

Ing. Palyza  – děkuji za  vaše stanoviska ke zvýšení daně z nemovitostí pro rok, víme, že  je to
zahrnuto v tzv.  „Janotově balíčku“.

Šichnárek  – ve dnech  4.-6.11. 2009  se koná  jednání Výboru  městských částí statutárních
měst. 

Ing. Černota –informace o  nákupu měřiče hluku  pro potřeby Městské policie.   

Ing. Palyza  – upozornění na materiál  -  Nařízení města č. …./2009, kterým se stanovuje
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodnících a
průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

pí Kubová – má někdo informace ve věci výstavby kanalizace?

Ing.  Palyza   –  příští  Sbor  starostů  požádám Ing.  Trejbala   o  poskytnutí  informací  k této
záležitosti. 

Bod 5) - Závěr
Ing. Palyza poděkoval za účast a ukončil jednání Sboru starostů. 

Zapsala: Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů 
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Zápis z jednání Sboru starostů dne 15.2.2010

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Trejbal, p. Šrámek

Program :
1. Zahájení
2. Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  35.  zasedání

Zastupitelstva města Ostravy dne 17.2.2010, ostatní dotazy na primátora a náměstky
primátora města Ostravy

3. Kontrola  lokálních  topenišť  –  informace   náměstka  primátora  města  Ostravy Ing.
Madeje

4. Různé, diskuze
5. Závěr

1. Zahájení
Dnešní jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů. 

Návrh na doplnění programu: Prezentace a  nabídka společnosti  eCENTRE a.s. – Systém
sdružených nákupů. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  35.  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 17.2.2010, ostatní dotazy na primátora a náměstky
primátora města Ostravy

Ing. Kajnar
materiály č. 3, 46, 57, 58
- materiál č. 46  -  JUDr.  Babka upozornil na změnu formulace usnesení –  materiál bude
předán přímo na zasedání.  
- materiál č. 57. – bude změna.

RNDr. Ženatý
materiály č. 4 -29 - bez dotazů 

Ing. Trejbal 
materiály č.  30 – 32 , 48 – 49 – bez dotazů

Mgr. Pospíšil
materiály č. 33 – 39, 50 - 53 – bez dotazů

p. Mynář 
materiály č. 40,45, 54 – bez dotazů

Ing. Madej 
materiály č. 41 – 44 – bez dotazů
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Ostatní dotazy, podněty, připomínky

p. Mynář 
Poděkování  za  zajištění  zimní  údržby,  která  při  dlouhodobé  nepřízni   počasí  byla  velmi
náročná finančně i časově – navrhuji poděkovat všem zúčastněným prostřednictvím periodik,
vydávaných městskými obvody.  

Ing. Palyza 
poděkování  zástupům  radnice města Ostravy  za financování vícenákladů souvisejících se
zajištěním zimní údržby. 

3.  Kontrola lokálních topenišť – informace  náměstka primátora města Ostravy Ing.
Madeje

K provádění  měření  máme  vyškoleno  15  strážníků  Městské  policie.  Zástupci  městských
obvodů se na kontrolách lokálních topenišť mohou podílet pouze tím, že ověří zda má majitel
kolaudaci,  na  jaký  druh  topidel  atd.  Zástupci  městských  obvodů  mohou  být  přizváni
k prováděnému měření, do obydlí nelze vstoupit, toto není  legislativně ošetřeno. 

Prezentace a  nabídka společnosti eCENTRE a.s.
Systém sdružených nákupů pro SMO

p. G., p. S.  
 
Cílem je  snížení  nákladů za  nákup položek – např.   elektrické  energie,  zemního  plynu,
pojištění, telekomunikace, MTZ, léky, zdravotnický materiál, potraviny.
Je to zajištěno formou elektronického výběrového řízení, kde je vždy úspora. 
Netýká se investic, oprav.

Postup:
Analýza nákupů (analýza 21 vybraných organizací SMO).
Návrh systému sdruženého nákupu dle specifikací resortu SMO.
Implementace systému sdružených nákupů v rámci resortu SMO.
Vytvoření a zavedení informační podpory Systému sdruženého nákupu.

Organizace zašlou faktury a smlouvy,  my připravíme výběrové řízení,  elektronické aukce,
nepotřebujete aplikace ani nové systémy, stačí použít internet a navštívit e-shop.

Výběr organizací:
Rozdělení na oblasti:
- kultura, školství sport – Národní divadlo Moravskoslezské,  ZŠ a MŠ Ostrčilova
- zdravotnictví, soc. služby 
- volnočasové aktivity – ZOO Ostrava,  Vítkovice Aréna, DK  Akord, 
- technické zaměření - Ostravské Komunikace, OZO Ostrava
- státní správa – MMO

Ing.  Kajnar:  Přistoupení  do tohoto  systému je   dobrovolné,  například  úspora  na  nákupu
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elektřiny – ceny byly  o 30% nižší.    

Ing. Holáň
informace  městských  obvodů  o   nákupu  elektřiny již  máte,  o   další  komodity u  malých
městských obvodů  asi nebude zájem.

p. G. 
nyní jde o aktualizaci údajů.

Mgr. Naď
Jaké položky budete vyžadovat u  našich příspěvkových organizací?

p. G.
U městských obvodů požadujeme údaje z  položky č. 501 502 504 518  a pojištění.
U příspěvkových organizací požadujeme údaje  -  plyn, elektřina, pojištění, telekomunikace. 

Požadujeme údaje z analytických účtů,  žádnou analýzu nepotřebujeme. 

4. Různé, diskuze

Diskuze ve věci protihlukové vyhlášky:

p.  Kaspřík  –   město  Hlučín  má  propracovanou  vyhlášku,  jedná  se  o   Obecně  závaznou
vyhlášku č. 7/2009 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. 

Ing. Blažek – město Šenov také  vydalo protihlukovou vyhlášku,  je v platnosti již rok.  

Ing. Palyza – doporučení seznámit se s vyhláškami těchto měst. 

Diskuze ve věci způsobu značení orientačních a popisných čísel: 
pí Tichá – měl by být zaveden jednotný systém.

Ing. Matěj 
toto je ošetřeno - vyhláška ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. 

Ing. Černota
rada  města  na zítřejší  schůzi  projedná materiál,  týkající  se  finančních   nákladů za  odvoz
sněhu.
 
Diskuze ve věci  zavedení jednotného vizuálního stylu dle Designmanualu!!!,  který vydal
MMO – např. razítka, obálky.
 
5. Závěr
Ing. Palyza poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání Sboru starostů. 

Zapsala: Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů
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Zápis z pracovního jednání Sboru starostů – 21.4.2010

Přítomni :  dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Maštalíř

Program:
1. Zahájení
2. Mgr. Harazim – vyhodnocení činnosti Městské policie a spolupráce s městskými 

obvody
3. Společnost LIBROS – představení projektu Ostravská dopravní školička
4. Prezentace společnosti Rapidcom, s.r.o. a společnosti ASA Expert, s.r.o.  – zvýšení 

bezpečnosti na komunikacích
5. Ing. L. J., Ing. B. G. – finanční prostředky na výkon státní správy
6. TV POLAR – prezentace 
7. Diskuse, různé
8. Závěr
9. Oběd

1. Zahájení

Dnešní pracovní jednání Sboru starostů se koná v budově ÚMOb Krásné Pole na pozvání 
pana starosty Ing. Tomáše Výtiska. Jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru 
starostů. 

2. Mgr. Harazim – vyhodnocení činnosti Městské policie a spolupráce s     městskými 
obvody

Zpráva o činnosti Městské Policie Ostrava  v roce 2009 byla předložena na 36. zasedání 
zastupitelstva města dne 31.3.2010. Seznámení s koncepcí rozvoje městské policie a 
vyhodnocením. Došlo k personálnímu navýšení  o 15 čekatelů, kdy se jednalo o doplnění 
stavu.  Od 1.5.2010 budou přiděleni do městských obvodů. Zpráva dále obsahuje 
vyhodnocení činnosti okrskářů, okrsky byly navýšeny na 205. Vše bylo konzultováno se 
zástupci jednotlivých městských obvodů. 
Návrh, aby byla  zpráva o činnosti Městské policie Ostrava zasílána čtvrtletně jednotlivým 
obvodům – Sbor starostů souhlasí. 

p. Šichnárek – vznesl  výhrady vůči zákroku městské policie  v noci z 16. na 17.4.2010 – 
výtržnosti účastníků akce Gymnázia O. Havlové – došlo ke škodě cca 15 tis. Kč – odpadkové 
koše, dopravní značky, obtěžování hlukem. Pravděpodobně nedošlo ke spolupráci Městské 
policie a Policie ČR. Takové situace je nutno řešit radikálněji.   Navrhuji v této věci svolat 
jednání  za účasti zástupců vedení Městské Policie,  starosty a  zástupců vedení  Gymnázia 
Olgy Havlové.  

Mgr. Harazim – nejsem informován o této akci, bude to ověřeno. Se schůzkou na gymnáziu 
souhlasím. Uložím preventistům už dnes, aby informovali vedení školy.
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p. Kaspřík – máme podobné zkušenosti. Nedostatečná spolupráce Městské policie  a Policie 
ČR – motorkáři a čtyřkolky. 
Mgr. Harazim – tyto připomínky budou projednány.  

Ing. Stuchlý 
–  poznámka k výkonu  služby okrskářů  - převážně ranní směny, kdy je klid. Návrh na  
posílení odpoledních směn.
Mgr. Harazim
 – to  není problém, výkon služby se má přizpůsobit potřebám městského obvodu, jde o 
plánování směn. V případě  absence okrskáře se to  řeší  posílením hlídkové služby. Proběhne 
jednání  s příslušnými veliteli. 

Ing. Holáň 
– je třeba písemně žádat o měření rychlosti v obci?  
Mgr. Harazim 
– nemusí být písemná žádost  to je zajištěno na přímé požádání starostů městských obvodů.

Ing. Výtisk
 – problém volně pobíhajících  psů,  z důvodu přeplněnosti útulku  v Třebovicích.
Mgr. Harazim  – ano útulek je  přeplněn, v případě zjištění  majitele psa to ihned řešíme,
75 % psů, kteří prošli útulkem mají čip. 

p. Kaspřík – průběh měření  znečištění ovzduší.
Mgr. Harazim
 – kontrolní měření proběhlo v městském obvodě Radvance a Bartovice, Slezská Ostrava, 
Lhotka, ve dvou případech došlo k překročení a   bylo to postoupeno k řešení ve správním 
řízení. 

Ing. Palyza 
- na základě stížností občanů na volný pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství psími 
exkrementy doporučuji zaujmout nekompromisní přístup a doporučuji adekvátní postup 
v případě, kdy se jedná o psa malého nebo velkého plemene. 
Mgr. Harazim 
– k tomuto problému bylo přijato opatření a  od 4.3.2010 k dnešnímu dni bylo vyřešených  
1682  přestupků.

Ing. Stuchlý 
- návrh na úpravu vyhlášky – odchyt psů – zpřísnit podmínky.
Mgr. Harazim
 – to je otázka legislativy – my můžeme pouze uložit pokutu  1000,-  Kč. 

pí Tichá 
– vyslovila spokojenost s prací okrskářů.
- otázka autovraků  – na Provozní ul. je odstavná plocha určená  pouze pro Porubu a 
Třebovice? 
Odpověď p. Šichnárka -  ano,  je to ošetřeno smlouvou.

pí Tichá 
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– senior linka – jedná se o  173 přístrojů nebo požadavků?
Mgr. Harazim   
- je to počet přístrojů pro letošní rok, ale chtěli bychom tyto služby rozšiřovat.

3. Společnost LIBROS – představení projektu Ostravská dopravní školička

p. V., p. F.

p. V. 
Ve spolupráci  s Městským obvodem Poruba začátkem dubna  proběhlo  představení projektu  
za  účasti dětí z mateřských škol. 
Informace o připravovaném Centru bezpečné jízdy,  dokončení stavby a otevření je plánováno
na podzim. 
V rámci účasti na projektu Ostravská dopravní školička pro děti mateřských škol je zde 
nabídka  učitelkám a starostům  absolvovat zkušební jízdy na Centru bezpečné jízdy.

p. F. 
Projekt Ostravské dopravní školičky probíhá formou divadelního  představení pro děti 
předškolního věku , veškeré informace jsou k dispozici na  webových stránkách společnosti. 
Již bylo odehráno 15 divadelních představení,  projekt je multifunkční, operativní, světelné a 
akustické projevy, kulisy, rekvizity, existuje zde nabídka spolupráce pro rozvíjení projektu. 
Ostravská dopravní školička bude nedílnou součástí Centra bezpečné jízdy. 
Je to koncipováno na max. 25 dětí. Projekt je mobilní. Pozvání na příští týden 26.4. a 27.4. od 
8:30 –  pro ředitelky MŠ jednotlivých městských obvodů.

Ing. Hauptová 
 – na Centru bezpečné jízdy je i prostor pro čtyřkolky a podobně?
p. V.
 – ano  prostor je koncipován  pro veškeré aktivity.

4. Prezentace společnosti Rapidcom, s.r.o. a společnosti ASA Expert, s.r.o. – zvýšení 
bezpečnosti na komunikacích 

Ing. Výtisk
Projekt pro zvýšení bezpečnosti chodců, je již dokončen, nyní spolupracujeme  na dalším 
projektu – zdrsnění povrchů před přechody pro chodce.

ASA expert, s.r.o. – představení společnosti:
příprava projektů na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích dále naše společnost 
nabízí komplexní službu projektových činností, zelená úsporám, získávání dotací. V oblasti 
dopravních staveb řešíme křižovatky, značení a podobně.   

Rapidcom, s.r.o. – představení společnosti:
Bezpečnostní povrchové úpravy komunikací  - jedná se o úpravy povrchu vozovky – vysoká 
drsnost má vynikající protismykové vlastnosti, barevné provedení, rychlá aplikace, vhodné 
pro všechny druhy povrchů, vrstva je odolná proti ropným produktům, krátkodobé dopravní 
omezení, jedná se o uznatelnou položku v rámci dotačních titulů  – možnosti použití na 
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křižovatky, na komunikace v okolí škol a dětských hřišť, přechody pro chodce, zatáčky, 
zastávky hromadné dopravy. 

Vlivy na bezpečnost – zkrácení brzdné dráhy, snížení rychlosti při případné havárii a tím 
zmírnění následků havárie, zvýšení pozornosti řidičů. Životnost 6 let, cena cca 600,- Kč za 
m2.

5. Ing. J., Ing. G. – finanční prostředky na výkon státní správy

Ing. J.
Příspěvek na výkon státní správy , v rozpočtu na r. 2010 se vycházelo z r. 2009, v lednu došlo 
k upřesnění dotací na státní správu, město požadovalo navýšení o 123 mil. Kč.  Dřív bylo 
klíčem pro rozdělení  počet obyvatel, nyní je to dle pracovních úvazků a počtu zaměstnanců, 
kteří se na výkonu státní správy podílejí. Materiál byl projednán a schválen na  RM 
20.4.2010.

Ing. G.
Kritériem  pro rozdělení  byly údaje  o počtu pracovníků zabývajících se touto činností na 
matrice a stavebním úřadě a údaj kolik bylo provedeno úkonů. Tyto podklady obdrželo  
vedení města a elektronicky budou zaslány na vaše městské obvody.  Dále v této věci 
proběhne jednání s tajemníky úřadů městských obvodů.

Proběhla diskuze:
- nespokojenost s kritérií pro rozdělení – Ing. Výtisk, Ing. Holáň …
- kritéria platí pro letošní rok nebo déle?
- ano, platí pro rok 2010, ale je možné, že dojde k drobným úpravám a přerozdělení, dále je 
nutno zpracovat metodiku. 

Finanční příspěvek na volby
Ing. Jančálek
očekáváme prostředky z Ministerstva financí, městským obvodům budou finanční prostředky 
poskytnuty do výše 80%, a to v měsíci červenci.  

Sjednocení informačních systémů, dle prezentace společnosti OVANET
Ing. G.
podána  vysvětlující informace, to co bylo prezentováno neplatí. Nejdříve proběhne analýza, 
odhadem nejdříve od měsíce července, po vyhodnocení se provedou další kroky. 

6. TV POLAR – prezentace

Ing. Výtisk uvedl zástupce společnosti TV POLAR p. K. a podal informaci o využívání této 
služby Městským obvodem Krásné Pole. 

Pan K. představil společnost TV POLAR a představil projekt, který má již 8 tisíc video-
reportáží, zajišťuje provoz kabelové sítě a vysílání v Moravskoslezském kraji. 
Doporučení - zvážit účast na infoportálech CZ, kde se shromažďují informace, které by 
městské obvody chtěly  zveřejnit, ale pro nedostatek času se nedostanou  do jiných médií.   
Naše společnost  tyto informace zpracuje a  zveřejní. Prostor získáte za 2000 Kč měsíčně. 
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7. Diskuse, různé

Dostavba plošné kanalizace Ostrava 
– požadavek na poskytnutí aktuální informace, jaká je další strategie města, otázka 
financování a další postup. 
Ing. Palyza – na jednání Sboru starostů dne 26.4.2010 bude přizván Ing. Kanclíř, vedoucí 
odboru investičního. 

Mgr. Naď 
– podána informace o přípravě jízdy ostravských  starostů na jízdních kolech . Navrhovaný 
termín je 17.9. 2010 nebo  24.9.2010 – sbor starostů souhlasí s termínem 24.9.2010 od 9:00 h.

Ing. Palyza
Protihluková vyhláška – po projednání Sbor starostů souhlasí se  zasláním  podnětu na  odbor 
legislativní a právní MMO k vyhotovení návrhu  Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením hluku a jako vzor  doporučuje použít OZV č. 7/2009 města 
Hlučín. 

Zapsala:  Vladimíra Kubínová,  ÚMOb Ostrava – Poruba

Za správnost: Ing. Lumíra Palyza, předseda Sboru starostů
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Zápis z jednání Sboru starostů ze dne 13.12.2010

Přítomni:
- dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům které budou projednány na 3. zasedání ZM dne

15.12.2010, diskuze se zástupci vedení města
3. Informace  ředitele společnosti OZO Ostrava s.r.o. Ing. B.
4. Různé, diskuze
5. Závěr

1. Zahájení

Zahájil a řídil Ing. Palyza, předseda Sboru starostů. Program byl schválen bez připomínek.
Ing.  Palyza  představil  zástupce  vedení  města  Ostravy  a  starosty jednotlivých  městských
obvodů. 

2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na 3 zasedání ZM
dne 15.12.2010

Předkladatel Ing. Kajnar, materiály č. 3-8   - bez dotazů.

Předkladatel Ing. Kajnar, Ing. Petřík , materiál č.  9 – návrh bude projednán na schůzi RM dne
14.12.2010.

Předkladatel Ing. Madej, materiály č. 10-13 – bez dotazů.

Předkladatel Ing. Petřík, materiál č. 14 – bez dotazů

Předkladatel Ing. Petřík – materiál  č. 15 – Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok
2011, p. náměstek podal vysvětlení k tomuto materiálu. 

Ing. Holáň – nesouhlas se způsobem rozdělení prostředků na výkon státní správy – nutno
projednat – nejsou známa pravidla. Také se jedná o rozdělení investičních dotací pro městské
obvody, tyto finanční prostředky  obdržely pouze čtyři městské obvody, mezi  ostatní městské
obvody  bylo rozděleno  pouze 4 mil. Kč. 

Mgr.  Sibinský   –  dotaz  na  Ing.  Petříka  –  dle  sdělení  MMO  se  převody  nedočerpaných
prostředků  nezohledňují protože byly schváleny k čerpání v roce 2010. Situace na městských
obvodech  je  složitá,  finanční  prostředky jsou schváleny na konkrétní  akce,  pro realizaci
veřejné zakázky musí být  zajištěno finanční krytí, nejedná se tudíž  o přebytky. 
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Ing. Petřík – město musí hospodařit s vyrovnaným  rozpočtem a bez tohoto opatření by to byl
problém.

Ing. Kajnar –  pro další rok bude sestaven  rozpočet tak, aby městské obvody měly jasně
definovanou výši a  bude pokryto financování výkonu veřejné správy. 

Ing. Srba  - podal vysvětlení  k investičnímu rozpočtu – prostředky pro obvody tvoří cca 25%
a jednání, která  probíhala v rozmezí dvou týdnů, se týkala krácení, požadavky byly čtyř až
pětinásobně vyšší. 

Ing.  Palyza  –  metodika  pro  sestavování  rozpočtu  by  měla  být  připravena  tak,  aby  byly
městské obvody zohledněny.

Ing.  Výtisk  –  na  jednání  Sboru  starostů  z 11.10.2010  byl  vznesen  požadavek  na  analýzu
rozpočtu.
Ing. Palyza  – zahájil neprodleně jednání s vedoucím příslušného odboru MMO, metodika již
byla schválena radou města.

Ing. Holáň –  metodika by měla být k dispozici, pokud je schválena radou města. 

Ing. Palyza – návrh metodiky pro sestavování rozpočtu byl  projednáván na  RM a ZM ve
variantách. Návrh, aby se některého z dalších  jednání Sboru starostů zúčastnil Ing. Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu a podal vysvětlení.  

Předkladatel Ing. Srba  - materiály č. 16 – 54 – bez dotazů.

Předkladatel Ing. Petřík – materiály č. 55, 56 – bez dotazů.

Předkladatel Ing. Štěpánek – materiály č.  57 – 62 – bez dotazů.

Dodatky k návrhu programu 3. zasedání zastupitelstva města: 

Předkladatel Ing. Kajnar,   materiály č.3-65 – bez dotazů.

Předkladatel  Ing.  Petřík,  materiály č.  66-71 – vydávání  OZV – připomínky  obvodů jsou
zapracovány do vyhlášek

Mgr. Sibinský  – obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů  – otázka možnosti
čipování psů,  - Ing. Petřík podá informaci. 
Ing. Schwarzová -  proč je v některých městských obvodech  poplatek vyšší?  
Mgr.  Sibinský  –  poplatky   patřily  do  rozpočtu  městského  obvodu  a  městské   obvody
investovaly finanční prostředky do čištění, očkování, poskytování dalších služeb. Došlo ke
změně, poplatky byly převedeny na město a ze strany městských obvodů došlo  v této oblasti
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k omezení služeb.  

Ing. Palyza –  obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení. 

Ing. Petřík podal vysvětlení k OZV,  zpoplatnění k termínu uvedení do provozu, informace o
změně materiálu, který bude projednán v RM.
Ing. Palyza –  vznesen požadavek, aby byl vyhotoven a městským obvodům předán přehled
subjektů, kterým bylo vystaveno povolení a ve kterých lokalitách.  

Ing.  Boháč  podal  doplňující  informace  k   materiálu  č.   72  -   Mimořádná  přeprava
v prostředcích  veřejné osobní  dopravy zapojených do ODIS na území statutárního města
Ostravy v období smogové situace - jde o narovnání v oblasti ušlého zisku dopravci.

Předkladatel Ing. Piperková, materiál č. 73 – bez dotazů.

Ing. Palyza  – projekt bezpečnější  Ostrava, otázka možnosti pořízení kamerového systému
k monitorování veřejného prostranství v dalších lokalitách  městských obvodů. Poděkování
zástupcům  Městské  policie  za  vyhodnocování  a  operativní  řešení  situací
zachycených kamerovým  systémem.  Upozornění  na   financování  a  výši  ceny  za  přenos
signálu společností OVANET. 

Ing. Boháč – doplnění k otázce financování   výkonu státní správy – městské obvody obdrží
finanční prostředky ve stejné výši jako v minulém roce i  v případě, že město tyto finance
neobdrží. 

Ing. Palyza –  z iniciativy  svazu měst a obcí došlo k převedení 123 mil. Kč na pokrytí výdajů
na  výkon  státní  správy  na  město,  po  iniciativě  ze  strany  městských  obvodů  došlo
k přerozdělení těchto finančních prostředků na jednotlivé městské obvody.  Na příští jednání
Sboru  starostů  přizvat Ing. Jančálka a  Ing. Gibase. 

p. Civín – finanční prostředky na  výkon státní správy jsou rozdělovány podle počtu úředníku,
podle počtu obyvatel , podle  počtu provedených úkonů. Bylo sděleno, že metodika vychází
z počtu provedených úkonů.
Ing.  Boháč  –  dotace  je  stejná  jako  v předchozím  roce  a  je  dokryta.  Pokusíme  se  najít
optimální vzorec pro rozdělení finančních prostředků na městské obvody.

3. Informace zástupců  společnosti OZO Ostrava s.r.o.

Ing. B., p. Ch.

Rok  2010 
– separovaný sběr, 
– poskytnutí dotací městským obvodům na budování kontejnerových stání,
– investice do kampaně  „Třídění má smysl“, 
– separace bude od 1.1.2011  rozšířena i o třídění  kovů, 
– pilotní projekt –  sběr posekané trávy – zapojily se například Městský obvod
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Třebovice,  Městský obvod  Slezská Ostrava. Od dubna platí tato  nabídka pro
všechny městské obvody,

– informace o činnosti kompostárny, v příštím roce budou vyráběny substráty a
nabízeny k využití  městským obvodům,  

– dojde k rozšíření  skládky v O.-Hrušově.

Rok  2011
- dojde ke zlevnění ceny separace o 15%,
- rozdávání tašek na třídění odpadu pro domácnosti – zahájení  pilotního projektu pro 4

tisíce domácností,
- příprava  velké  třídírny  odpadů  v O.-Kunčicích  –  projekt  automatizované  linky  na

odpady z celého kraje,  požadavek na dotaci, zprovoznění v r. 2012.

V souvislosti  se  zvýšením  ceny  za   výkup  papíru  dochází  k organizovanému  vybírání
kontejnerů určených na papír, v takových případech se jedná  o krádež.

Problém nevhodně  parkujících automobilů, které brání v  odvozu odpadu – ve spolupráci
s městskými obvody i s městskou policií bude řešeno   nové dopravní značení. 

Na území  celého města  Ostravy bylo provedeno čištění  a  dezinfekce kontejnerů na odpady.

Poděkování starostům Ing. Maštalířovi a p. Šichnárkovi za spolupráci na pilotních projektech.

Od příštího roku bude zaveden  dvousměnný provoz na odvoz separovaného odpadu. Bude
ukončen svoz separovaného odpadu o víkendech.

Podána informace k odvozu  kontejnerů v době vánočních a novoročních svátků – odvoz bude
probíhat každý den. 

Mgr. Matějová – informace k odvozu odpadů v obci,   problém vytváření černých skládek dle
dostupných  informací  občany  ze  sousední  obce  Krmelín,  kde  zřejmě  nestačí  dosavadní
množství kontejnerů  nebo četnost vývozů odpadů. 
Ing. B. –  tuto záležitost řeší vždy starosta příslušného městského obvodu, naše společnost
vznesené požadavky zajistí. 

Mgr.  Sibinský  –  na základě informací   dochází  v některých lokalitách ke snížení  počtu
kontejnerů v městském obvodě.  
p. Ch. – počet  přistavených  kontejnerů  řeší odbor MMO, ale je možné že v době většího
množství  sněhu  jsou  z důvodu  snadnějšího  odvozu  některé  kontejnery  posunuty  mimo
kontejnerová stání.

Ing.  Palyza  –  poděkoval  jménem  všech  starostů  městských  obvodů   za  spolupráci
v uplynulém roce.  

4. Různé, diskuze
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Mgr.  L. –  v současné  době  probíhají  jednání  se zástupci  vedení  městských  obvodů
v souvislosti s novými personálními změnami – občané tyto změny nepocítí.  

Ing. Maštalíř – dotaz na možnosti školení zaměstnanců  v aplikaci VERA a možnost úhrady
nákladů ze strany města. 

p. Šichnárek – podána informace z jednání  Svazu  měst a obcí, které se konalo ve dnech  8. a
9.12. 2010 v Praze – bylo zvoleno čtyřčlenné  předsednictvo,   předsedou byl zvolen  Ing.
Hájek z  Pardubic, v měsíci  lednu budou projednány  nominace do komisí svazu měst a obcí,
na příštím jednání Sboru starostů,  které se uskuteční v lednu 2011, by měli  být do těchto
komisí  navrženi zástupci  Sboru starostů.   

Termín pro podání stanoviska městských obvodů k návrhu tzv. protihlukové vyhlášky je  do
17.12.2010, doporučení, aby ze   Sboru starostů byla  vytvořena skupina k projednávání této
vyhlášky.

5. Závěr 
Ing. Palyza poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Sboru starostů. 

Zapsala: 
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů
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Zápis z jednání Sboru starostů dne 31.10.2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  12.  zasedání

Zastupitelstva města Ostravy dne 2.11.2011, diskuze se zástupci vedení města
3. Poskytnutí informací k převodu agendy občanských průkazů – JUDr Alena Býmová,

vedoucí odboru vnitřních věcí MMO
4. Poskytnutí informací v souvislosti se začátkem topné sezony –  Ing. Vítězslav Dobeš,

Bc. CSc., vedoucí oddělení odpadového hospodaření a ochrany  ovzduší
5. Různé, diskuze
6. Závěr

1. Zahájení
Dnešní  jednání  zahájil  a  řídil  Ing.  Lumír  Palyza,  předseda  Sboru  starostů.  Přítomna  je
nadpoloviční  většina,  sbor  starostů  je  usnášeníschopný.  Program  byl  schválen  bez
připomínek. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  12.  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 2.11.2011, diskuze se zástupci vedení města
K materiálům nebyly vzneseny dotazy. 

Diskuze: 

JUDr. Babka
- na  minulém  jednání  Sboru  starostů  jsem  informoval  o  předložení  návrhu  obecně

závazné  vyhlášky,  týkající  se  videoloterijních  terminálů  na  zasedání  zastupitelstva
města v listopadu 2011, nevím z jakých důvodů se tento bod neobjevil v programu.
Návrh byl projednán v komisích. 

Ing. et Ing. Srba 
- výše  uvedený  materiál  bude  předložen  na  zasedání  zastupitelstva  města  v prosinci

2011.  

Diskuze k implementaci IS VERA :
přizváni:  
Ing. R., ředitel společnosti OVANET a.s. 
Bc. Tichavská, odbor projektů IT služeb a outsourcingu MMO. 

Ing. R.  
- podal informaci z jednání vedení města – projekt IS VERA se pro rizika s tím spojená

odkládá.  Proběhne  jednání  se  zástupci  společnosti  GORDIC o  případné  dohodě  o
stažení výpovědi  a věci s tím spojené.
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Ing. Palyza 
- jedná se o novou  informaci, že se  implementace IS VERA odkládá, nebyl naznačen

časový horizont dalšího postupu. Zaměstnanci na úřadech  městských obvodů tomu
věnovali spoustu času a práce, z naší strany byly provedeny veškeré kroky, aby došlo
k zahájení projektu. Jak se tato záležitost promítne dále do budoucna. Další otázkou
jsou finanční prostředky. 

Ing. R. 
- nechtěl  bych předjímat,  proběhne jednání s dodavatelem a společně budeme hledat

řešení.  V tuto  chvíli,  co  se  týče  projektů  na  sjednocení  agendy,    budeme  hledat
pozitiva  pro celé město, nelze přivést město do rizika, do situace tak jako dnes. O
výsledku jednání budou  zástupci městských obvodů informováni.

Ing. Poštová 
- dotaz  zda  zástupci  společnosti  GORDIC   dali  výpověď  a  následně  nastoupila

společnost VERA?
Ing. R. 

- společnost VERA je zde rok  a půl,  pak  zástupci společnosti  GORDIC vypověděli
smlouvu. Systému VERA schází jeden měsíc, aby bylo vše dotaženo, ale tento čas již
nemá k dispozici.

Mgr. Sibinský 
- proč došlo k situaci, že se začal implementovat systém VERA když fungoval systém

GORDIC  a  ostatní  města  od  IS  VERA odstupují.   Dva  roky  se  experimentuje
s produktem,  který  není  hotov.   Chybí  popis  výhod  oproti   systému  společnosti
GORDIC. 

Ing. R.
- při své práci dostávám zadání, která plním, nebyl vyvíjen žádný tlak. Výhody – na

městě bylo více systému, které spolu nekomunikovaly, výhody měly být zřejmé až na
konci projektu, pravdou je , že tento projekt v tuto chvíli neskončil úspěšně. 

Ing. Janáčková
- zaměstnanci na úřadech městských obvodů postupovali dle instrukcí, spolupracovali,

pracovali  i o sobotách a nedělích a  dle možností byli odměněni. Dotaz, zda můžeme
tyto odměny vyčíslit a požadovat kompenzaci ze strany města. 

Ing. Petřík
- tento návrh zašlete písemně, bude projednán.

Ing. Stuchlý 
- je potřeba znát další postup. 

Bc. Tichavská
- informace že   implementace  je  pozastavena byla  zaslána,  nejaktuálnější  informace

jsou umístěny na intranetu města Ostravy, písemně budou informováni tajemníci úřadů
městských obvodů. K 1.11.2011 se nadále pracuje v IS GINIS, tam, kde již  byly do
provozu  uvedeny  moduly  VERA pokračovat,  jako  v minulém  období  -   příjmy,
faktury, pokladní poukazy. K 1.11.2011 se pokračuje stejně jako v měsíci říjnu.  

Mgr. Sibinský
- podána informace k zavádění IS VERA na ÚMOb O.-Jih, zaměstnanci byli připraveni

začít pracovat v tomto systému, nyní se vrátí k IS GINIS. 
Bc. Tichavská

- testy v minulém týdnu vykázaly závažné  i systémové chyby, které se nedaly tolerovat
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a tudíž  nemůžeme ohrozit celé účetnictví.

Ing. Palyza  
- zavádění  systému  bylo  na  jednotlivých  městských  obvodech  různé,  zaměstnanci

ÚMOb Poruba byli také připraveni zahájit práci v IS VERA. Zjištěné nedostatky byly
však velmi zásadní, do účetnictví se dalo jednoduše zasahovat. 

Ing. Výtisk
- v  jakém systému bude vypracována účetní závěrka?

Ing. R.
- po ukončení jednání se zástupci společnosti   GORDIC budeme vědět více a městské

obvody budeme informovat. 
Ing.  Petřík 

- účtování  v systému  VERA by  mělo   fatální   dopady,  došlo  by  k nedodržování
zákonných postupů. 

Diskuze – různé 

Ing. Palyza
- v případě  vysoutěžení  jiné  komodity  městské  obvody  se  společností  eCENTRE

uzavírají mandátní smlouvy, mimo odměny 2,3%  tím dochází k dalšímu finančnímu
plnění. 

Ing. Petřík 
- tuto záležitost prověřím. 

Ing. Piperková
- doplnění informace - u investičních akcí které nejsou vysoutěženy dochází k dalšímu

finančnímu plnění (zkušenosti příspěvkových organizací).   
p. Civín 

- sdělení ke  krácení investičních prostředků  -  vzniká problém při finančním pokrytí
smluv a je porušována rozpočtová kázeň.  

Ing. Petřík 
- prověřím  a  bude podána informace. 

pí Kubová 
- z jakých důvodů došlo k výpadku aplikace - elektronická pošta? Jednalo se o delší

časové období, prostřednictvím měsíčníků obce jsme se občanům omluvili. 
Ing. R. 

- aplikace balíčku Microsoft způsobila nefunkčnost  e-mailu.  Jedná se o  16 serverů a je
to v té nejtěžší rovině. 

pí Tichá 
- dají se provádět následné  opravy přímo na místě?

Ing. R.
- postupujte dle instrukcí – hlásit na  helpdesk. 

Ing. Palyza
- podnět  k vyhodnocení služeb a úpravě cenové nabídky některých služeb (například

přenos  dat  z kamerového  systému)  pro  městské  obvody,  a  to  z důvodu,  že  jste
významný  dodavatel těchto  služeb a také v souvislosti na vazbu – město – městské
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obvody  –  společnost  města.  Jiné  společnosti  jsou  schopny  nabídnou  výhodnější
finanční podmínky za stejné služby. 

Ing. R.
- jako zástupce obchodní společnosti se musím na tuto záležitost dívat pouze obchodně,

to je jediná odpověď,  nemůžeme podporovat žádnou organizaci, a to hlavně z důvodu
daňových důsledků. 

Ing. Petřík
- dle platné legislativy musí být služby a zboží poskytovány za cenu obvyklou. 

Diskuze  k sociální reformě
přizvána :
Mgr.  Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí,  školství,  sportu a volnočasových aktivit
MMO 

Mgr. Sibinský 
- dotaz na Mgr.  Rovňákovou – ve věci sociální reformy proběhlo jednání s tajemníky,

kde byla podána informace, že ve většině měst je již podepsána delimitační smlouva
s úřady  práce.  Vzhledem  k tomu,  že  tato  skutečnost  souvisí  se  spoustou  dalších
činností je určen nějaký časový harmonogram pro podepisování těchto smluv?

Ing. Gibas
- podána  aktuální  informace  z jednání  s garantem  na  tuto  problematiku  -  Mgr.  T.

z Úřadu práce v Ostravě -  proběhnou jednání na jednotlivých městských obvodech,
další informace nemáme k dispozici. a veškeré formální požadavky byly z naší strany
splněny. 

Ing. Palyza 
- podnět  –  prostřednictvím  kanceláře  primátora  svolat  jednání  k dopadům  sociální

reformy za  účasti   zástupců Úřadu práce,  zástupců vedení  města  Ostravy,  starostů
dotčených městských obvodů a tajemníků a vedoucí odboru sociálních věcí, školství,
sportu a volnočasových aktivit MMO.  

Mgr. Rovňáková 
- všechna jednání k této problematice  probíhají za účasti ředitelky Úřadu práce Ostrava

Ing. arch.  Jungové, delegovala Mgr. Tuleno,  aby veškerá jednání vedl. Žádné dohody
nemohou být  podepsány, není schválen zákon. Na úřad práce byl odevzdán seznam
zaměstnanců, kteří budou převedeni na ÚP, s těmi budou probíhat jednání, jelikož je
nutný jejich souhlas. Vyjednáváme i lokality pro výplatní místa. 

Mgr. Sibinský
- poděkování Ing. Gibasovi a Mgr. Rovňákové za vyřešení nejkritičtějších bodů, a to

převod zaměstnanců a  výplatní místa. 

3. Poskytnutí informací k převodu agendy občanských průkazů – JUDr. Alena Býmová,
vedoucí odboru vnitřních věcí MMO
 

- nedojde k  žádné plošné výměně občanských průkazů, pokud vyprší platnost požádá se
o  vyřízení nového  občanského průkazu.  

- měl být posunutý termín účinnosti zákona, k tomu nedošlo, takže platí účinnost od
1.1.2012.  O této  skutečnosti  byli  písemně  informováni  tajemníci  úřadů  městských
obvodů.  
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- od 1.1.2012 budou tři typy občanských průkazů – biometrický, s kontaktním čipem a
tzv. blesk (platnost 6 měsíců), v případě havárie nebo živelné pohromy – bez poplatku.

- občanské průkazy budou i pro děti mladší 15 let. Na výslovné přání občana nemusí být
uveden údaj o rodinném nebo partnerském stavu. 

- veškerá agenda občanských průkazů bude vyřizována v objektu na ul. Gorkého 2, kde
se vyřizují i cestovní doklady. Neobdržíme ani jedno zařízení navíc, a to se jedná o
320 tisíc obyvatel.

- ke  spolupráci  byly  vyzvány  matriční  úřady –  pomoc  s vyřízením žádostí   starým
občanům, občanům v domovech důchodců, imobilním  občanům.  

- dojde k výluce na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů – informace
bude zveřejněna – občanské průkazy do 14.12.2011, pasy  do 19.12.2011.

- od 1.1.2012 bude každý pracovní den jako den úřední.

Ing. Holáň 
- je možno vyřídit nový občanský průkaz i před koncem jeho platnosti?

JUDr. Býmová
- ano, toto je možné. 

4. Poskytnutí informací v souvislosti se začátkem topné sezony – Ing. Vítězslav Dobeš,
Bc. CSc., vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. 

Legislativa  ochrany  ovzduší  -  v letošním  roce  byl  zákon   4x  novelizován,    novela  č.
288/2011 je v účinnosti  a umožňuje obcím  vyhlášení nízkoemisních zón,  kompetence jsou
dány radě obce. Obec může  natrvalo vyhlásit  nízkoemisní zónu do které  lze vjet pouze na
základě   známky a   po  splnění  emisních  limitů.  Zákon stanovuje  výjimky – např.  trvalé
bydliště, vjezd stavebních  strojů,  vozidel integrovaného záchranného systému. Úřady obce
mohou  krátkodobě nebo trvale stanovit individuální výjimky – např. invalidní občané. Je
dostatečně  dlouhá doba na účinnost, a to   12 měsíců, obce mají možnost se připravit  (např.
pořízení značek).
Město Ostrava již má vytipovány lokality  pro vyhlášení nízkoemisních zón. Na konci měsíce
listopadu bude zřejmé, zda toto řešení bude pro Ostravu vhodné.
V kompetenci úřadů je možnost zpřísnění limitů oproti legislativě. Pokud dojde k vyhlášení
smogové  situace   neplatí  se  na  zpoplatněných  úsecích  komunikací.  Obce  mají  možnost
stanovit přísnější pravidla pro vjezd vozidel do zóny při vyhlášení smogové situace. 
Informace o nařízení vlády – tzv.  předpis jak často čistit komíny, vyhotovení kontrolní zprávy
– topeniště do 50 kW  tepelného výkonu. 

Ing. Výtisk
- pokud se topí pouze  plynem nemusí být revize 

Ing. Dobeš 
- předpis se vztahuje i  na topení plynem – kontrolní revize musí být provedena  1x

ročně. 

Ing. Palyza
- otázka, zda je v návrhu vytipovaných lokalit pro vyhlášení nízkoemisních zón  i ul. 17.

listopadu v O.-Porubě, také jsme apelovali, aby byly vytipovány objízdné trasy.  
Ing. Dobeš 

- jedná se o  lokality v centru města,  na území městského obvodu  Poruba a městského
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obvodu  Jih.  Je  to  prvotní  návrh,  v této  záležitosti  proběhnou  jednání  se  zástupci
městských obvodů.  

p. Šichnárek
- jaké  máme  prostředky  na  postih  občanů,  kteří  spalují  pevná  paliva  a  odpady  a

znečišťují ovzduší?
Ing. Dobeš

- prostředky  nemáme  ani    nejsme  schopni  změřit  míru  znečištění,  existuje  pouze
kouřová stupnice.

Ing. Janáčková
- dotaz na likvidaci ostravských lagun,   situace je neúnosná,  na zástupce městského

obvodu  se  obracejí  lidé  se  zdravotními  problémy,  vydali  jsme  prohlášení  a
zaslali odpovědným  úřadům.  Jakým způsobem se laguny likvidují, je i noční provoz
– problémy trvají, dochází k dalším únikům. 

Ing. Dobeš 
- my  jsme  ve  stejné  situaci,  upozorňovali  jsme  na  pachové  závady  atd.,  nemáme

možnost  to  nějakým  způsobem  ovlivnit,  nemůžeme  udělat  technická  ani  finanční
opatření.  Můžeme dát podnět  ČIŽP na přezkum integrovaného povolení. Jsme zváni
na kontrolní dny, které se konají  čtvrtletně, informace pana náměstka Ing.  Madeje –
zástupci  města trvají  na tom, aby do konce r. 2010 byla likvidace  ukončena. Vláda
prodloužila termín do konce r. 2011, nyní ještě dalších 7 měsíců. Je to o kompetencích
orgánů. Investorem je stát.  Pokud nebudou laguny vytěženy do  konce letošního roku
půjde o uložení pokuty ve výši 250 mil. Kč

5. Různé, diskuze
Ing. Palyza

rekapitulace dnešního jednání Sboru starostů: 
- došlo k pozastavení IS VERA
- k rukám Ing. Palyza zaslat požadavek  na úhradu finančních prostředků za vyplacené

odměny  zaměstnancům,  kteří  se  podíleli  na  implementaci  informačního  systému
VERA

- na  zasedání  ZMO  bude  projednána  obecně  závazná  vyhláška,  týkající  se
videoloterijních terminálů

- trvá požadavek na vydání obecně závazné vyhlášky tzv. protihlukové .
p. Šichnárek 
podnět na úpravu vyhlášky – zakotvit oznamovací povinnost pořádaných kulturních akcí v
restauracích,  kdy  po  skončení  akce  většinou  dochází  k ničení  obecního  majetku  a  není
v našich silách tomuto zamezit. 

6. Závěr 
Ing. Palyza poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Sboru starostů. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů
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Zápis z jednání Sboru starostů dne 13.2.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  15.  zasedání

Zastupitelstva města  Ostravy, dne 15.2.2012, diskuze se zástupci vedení města
3. Různé, diskuze 
4. Závěr

1. Zahájení
Dnešní  jednání  zahájil  a  řídil  Ing.  Lumír  Palyza,  předseda  Sboru  starostů.  Přítomna  je
nadpoloviční většina, sbor starostů je usnášeníschopný.  K zápisu ze dne 5.12.2011 nebyly
připomínky.  Na žádost Mgr. Dronga,  vedoucího oddělení civilněprávního odboru vnitřních
věcí  SMO bude do programu zařazen  bod –  Projednání  konečného znění  návrhu  obecně
závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.  Program byl schválen
bez připomínek. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,   které  budou  projednány  na  15.  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy, dne 15.2.2012

Materiály č. 3-11 –  předkladatel Ing. Petr Kajnar, primátor města  - bez dotazů.

Materiály č. 12 – 18 – předkladatel Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora  – bez dotazů

Materiály č. 19 – 70 , předkladatel Ing. et Ing. Jiří Srba, náměstek primátora 
Ing. Petra Bernfeldová, místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – dotaz
k materiálu č. 28 - jedná se o pozemek stadionu J. Kotase – stanovisko ÚHA nebylo kladné. 
Ing. et Ing. Srba – podal vysvětlení , s tímto pozemkem se v současné době nepracuje,  je
připravena  studie – nová infrastruktura pro možnost sportu, vedeno jako rezerva. 

Ing.  Bernfeldová  –  dotaz  k materiálu  č.  30  směna  pozemků  ŘSD  –  stavba  prodloužené
Místecké  –  v tomto materiálu není  zapracováno stanovisko městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, rada reagovala negativně, byl navržen prodej pozemků, včetně pozemků
uvnitř kruhového objezdu. 
Ing. et Ing. Srba – finanční prostředky jsou uloženy na depozitu, termín je v červnu, z důvodu
časové tísně nebylo projednáno. Pro město Ostravu je materiál  závažný a významný 
 – dopravní koridor. 
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Ing. Bernfeldová  - dotaz k materiálu č. 67 – přehodnocení usnesení z roku 2007 – pozemky
pod řadovými garážemi záměr prodeje majitelům garáží -  i nyní je zamítavé stanovisko.
Ing.  et  Ing.  Srba  –  pozemky  pod  garážemi  jsou  vždy  problém,  je  to  území  sloužící  k
individuální  nebo  hromadné  výstavbě,  pokud dochází  k pozvolnému prodeji  je  to  tomuto
území na škodu, garáže jsou jenom jako dočasný prvek.
Ing. Bernfeldová -  na toto by mělo být reagováno  individuálně, orgány města jsou žádány o
souhlas. 

Materiály č.  71  - 73, předkladatel Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora – bez dotazů

Ing.  Palyza  –   v souvislosti  s  materiálem č.  73  –  upozornění  na   nárůst  počtu  žádostí  o
povolení změny užívání z herny na kasina – pokud žadatel  splní podmínky,  stavební úřad
nemá důvod žádosti nevyhovět. 
Proběhla diskuze. 

Materiály č. 74 – 75, předkladatel Bc. Aleš Boháč, náměstek primátora – bez dotazů.

Materiály č. 76-90,  předkladatel Ing. Martin Štěpánek, náměstek primátora – bez dotazů.

Materiály č.  91-94 ,  předkladatelka Ing.  Simona  Piperková, náměstkyně primátora – bez
dotazů.

Materiály č. 96-100, předkladatel Ing. Petr Kajnar, primátor města – bez dotazů.

Materiály č. 101 – 111 – bez dotazů

JUDr. Babka – jaké je stanovisko městského obvodu Poruba k materiálu č. 70 – regulační plán
Studentská
Ing. Palyza – jedná se o   pozemky, které v minulosti koupil podnikatelský subjekt. Usnesení
orgánů městského obvodu Poruba bude k dispozici na zasedání zastupitelstva města Ostravy. 

3. Různé, diskuze
Ing. Palyza – seznámení se stanoviskem stavebního úřadu  ke srovnání programů VITA a
VERA – jedná se o podstatné rozdíly,  závěrem je možno konstatovat,  že je nesrovnatelně
vhodnější program aplikace VITA.   

Ing.  Bernfeldová  –  Rada  městského  obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz  dne  2.2.2012
schválila přechod k programu aplikace VITA.    

Ing. Výtisk – otázka, zda  je takové rozhodnutí v kompetenci městského obvodu nebo musí
být  konzultováno s městem. 

p. Civín –  s programem aplikace VITA byla spokojenost,  nyní ovšem   pracujeme s aplikací
VERA. 
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p. Bochnia  - stále neznáme definitivní verzi rozhodnutí z jednání zástupců města Ostravy a
společnosti GORDIC ve věci uzavření smlouvy na aplikaci GINIS. 

Ing.  Kajnar,  primátor  –  podána  aktuální  informace  z jednání  se  společností  GORDIC,
v současné době je podepsána smlouva, na městské obvody bude zaslána informace. 

K výše uvedenému tématu proběhla diskuze.

p. Dlabal –  zda je znám výsledek k žádostem městských obvodů  o kompenzaci finančních
prostředků pro zaměstnance v souvislosti s převodem systému VERA. 
Ing. Palyza –  dle sdělení byly  žádosti postoupeny Ing.  Madejovi, náměstkovi primátora.

Ing. Palyza – na základě požadavku pana R. V.,  byly  všem starostům předány informační
materiály, týkající se výcviku psů. Na projektu se podílel Institut Rozvoje Podnikání s.r.o. ,
projekt  vznikl  na  základě  stále  většího  počtu  zaevidovaných  psů,  kteří  se  stávají
neukázněnými díky svým nezodpovědným majitelům. Žádost o podporu a propagaci  projektu
- návrh, aby každý majitel psa obdržel  DVD „Základní výcvik psů“ po zaplacení ročního
poplatku za psa jako „bonus“.

Ing.  Kajnar  –  podána  aktuální   informace  k   rozpočtovému  určení  daní,  je  připravena
prezentace.  Podány doplňující informace k financování. Bude se to řešit na všech úrovních.  
Proběhla diskuze.

Diskuze se zástupci Policie ČR Mgr. Ing. P. a  Městské policie Ing. Harazimem:

- podána aktuální informace k situace lidí bez přístřeší v současném extrémním počasí
– jsou informováni o volných kapacitách v azylových zařízeních,  nocování v těchto
zařízeních mnozí  odmítají.  Celkem máme evidovaných 276 bezdomovců,  v ulicích
monitorujeme 260 těchto lidí. Máme jmenný seznam a přesný přehled o lokalitách.
Vzhledem k dalšímu  vývoji počasí bude zrušen provoz stanů.

- Ing. Holáň – upozornění – v souvislosti s  vyloučením kamionové dopravy ze silnic II.
třídy apeluji na provádění kontrol v lokalitách  Nová Bělá, Stará Bělá, Polanka nad
Odrou. 

- Mgr. Ing. P. – v tomto týdnu probíhá  takto zaměřená celorepubliková akce. 
- Ing. Harazim – v souvislosti s uzávěrou svinovských mostů není možné provádět časté

kontroly  v terénu,  z 56  lidí  máme  k dispozici  pro  výkon  takových  činností  pouze
polovinu. 

Ing.  Palyza  -   poděkování  zástupcům policie  za  koordinaci  dopravní  situace  v souvislosti
s uzávěrou  Svinovských mostů .

4.  Projednání  konečného  znění  návrhu  obecně  závazné  vyhlášky  o  zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku. 
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JUDr. Alena Býmová – vedoucí odboru vnitřních věcí
Mgr. Radek Drong, vedoucí oddělení civilněsprávního, odbor vnitřních věcí.

JUDr.  Býmová  –  podáno  vysvětlení  k připomínkám  městských  obvodů,  seznámení
s konečným zněním návrhu obecně závazné vyhlášky. 

Mgr. Drong –  do konečného návrhu obecně závazné vyhlášky byla zapracována výjimka
vztahující se k provozování modelů letadel a provozování střelnic  500 m od obytných budov.
Toto je jediná změna, jinak je návrh totožný. 

Proběhla diskuze
- doplnění čl. 2 – Vymezení činnosti –  rozšíření o provoz či používání dalších strojů.
- otázka  vzdálenosti 500m od obytných budov 
- činnosti v průmyslové, zemědělské výrobě
- doba  nočního  klidu  (vyhláška  rozšiřuje  zákaz  nad  rámec  doby  nočního  klidu  –

posunuto od  20:00 h). 

Po  projednání  konečného  znění  návrhu  obecně  závazné  vyhlášky  o  zabezpečení
veřejného pořádku  Sbor starostů přijal souhlasné stanovisko – schváleno jednomyslně. 

5. Závěr
Ing. Palyza poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Sboru starostů. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů
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Zápis z jednání Sboru starostů dne 23.4.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  16.  zasedání

Zastupitelstva města Ostravy dne 25.4.2012, diskuze se zástupci vedení města
3. Návrh  OZV, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů –

Ing. Valerián, vedoucí odboru OŽP, MMO
4. Analýza  konkurenceschopnosti  města  Ostravy – Ing.  Palička,  Mgr.   Hudec,  odbor

ekonomického rozvoje MMO 
5. Různé, diskuze
6. Závěr

1. Zahájení
Dnešní  jednání  zahájil  a  řídil  Ing.  Lumír   Palyza,  předseda  Sboru  starostů.  Přítomna  je
nadpoloviční většina, jednání Sboru starostů je usnášení schopné. Program byl schválen bez
připomínek. K zápisu z jednání Sboru starostů dne 13.2.2012 nebyly připomínky. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  16.  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 25.4.2012, diskuze se zástupci města 

Materiály č.  3-15, předkladatel Ing. Kajnar, primátor města - bez dotazů.

Materiály č. 16-20, předkladatel Ing. Madej, náměstek primátora – bez dotazů.

Materiály č. 21-89, předkladatel Ing. et. Ing. Srba, náměstek primátora
Ing. Havlíček
 - informace k materiálu č.  64 Návrh na záměr města prodat nemovitosti  v k.ú. Moravská
Ostrava (ul.  Nádražní,  Jurečkova) – stanovisko městského obvodu je záporné,  doporučuje
ponechat nemovitosti v majetku města a pronajímat. Navrhuji stažení materiálu z programu
zasedání zastupitelstva města. 
Vyjádření Bc. Boháče –  tato informace bude  předána Ing. Srbovi. 

Materiály č. 90 a 91, předkladatel Ing. Petřík, náměstek primátora – bez dotazů.

Materiály č. 92-94, předkladatel Bc. Boháč, náměstek primátora – bez dotazů.

Materiál č. 95, předkladatel Ing. Kajnar, primátor a Ing. Štěpánek, náměstek primátora – bez
dotazů. 

Materiály č. 96-107, předkladatel Ing. Štěpánek, náměstek primátora  – bez dotazů.
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Materiály č. 108-110, předkladatel Ing.  Piperková, náměstkyně primátora – bez dotazů.

Materiály č. 111-114, předkladatel Ing. Kajnar, primátor – bez dotazů. 
Ing. Kajnar 

– podána doplňující informace k materiálu č. 112 – Návrh OZV o zabezpečení veřejného
pořádku  omezením  hluku  –  projednáno  v Radě  města  Ostravy,  došlo  ke   změně
v souvislosti s  modely letadel.  

p. Šichnárek
– materiál č. 114 – Návrh OZV města Ostravy, kterou se mění a doplňuje OZV města

Ostravy  č.  11/2000,  Statut  města  Ostravy  –  statutový  výbor  odsouhlasil  změnu,
týkající se výnosů z nájmu bytů a nebytových prostor, do výše uvedeného materiálu
nebyl tento bod zařazen.  

Ing. Kajnar
– podal vysvětlení,  rada města tuto změnu obdržela tzv. přímo na stůl, záležitost byla

projednána a bylo rozhodnuto, že bude zpracován nový komplexnější materiál a poté
bude projednán. 

Ing. Palyza 
– doplnil  informace  k návrhu   –  byla  by  dána  větší  možnost  pro  rozhodování

zastupitelstev městských obvodů.
JUDr. Babka 

– není  důvod,  aby  rada  města  tuto  věc  projednávala,  návrhy  vyhlášky  projednává
zastupitelstvo města. Analýza samozřejmě  může být vypracována. 

Ing. Kajnar
– rada města projednává veškeré návrhy statutového výboru. 

Mgr. Sibinský
– na  koncepci bytové politiky a bydlení pracuje Ing. Srba s celým týmem. 

Proběhla diskuze. 

Mgr. Naď
– dotaz k materiálu č. 114 – pokud je pozemek svěřen městskému obvodu a bude na

něm realizována stavba  bude stavebník jednat pouze se zástupci města?  
Ing. Kajnar

– pokud prodává   město,   účastníkem řízení  je  město,  městský obvod si  toto  může
vyhradit.  

Ing. Kajnar 
– podána informace ke změně daňového koeficientu - daň z nemovitostí,  požádáme o

názor městské obvody -  buď bude zachován současný stav, pokud bude změna  bude
projednáno na zasedání zastupitelstva města v červnu nebo záři 2012. Doporučení –
svolat jednání za účasti náměstků primátora a starostů městských obvodů. 

p. Civín
– k výše uvedenému navrhuji, aby byla zaslána městským obvodům písemná žádost.

Ing.  Kajnar 
– městským obvodům bude zaslána žádost o vyjádření.
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p. Civín
– dotaz ve věci kanalizace ve správě městských obvodů, zda by nemělo být ve statutu

zapracováno …vybudovaná kanalizace… 
Ing. Kajnar 

– je dohoda se společností  OVaK,  starají se  o vše co je uvedeno ve smlouvě, postupně
by veškerá  kanalizace  měla  být  převedena do správy společnosti  OVaK.  Žádost  o
stanovisko k této problematice doporučuji  adresovat radě města.  Mnoho případů se
řeší individuálně.    

Proběhla diskuze

Ing. Poštová 
– na zasedání  zastupitelstva města   bude projednáváno pět  materiálů,  které  se  týkají

záměru  prodeje  pozemků  –   u  materiálu  č.  23  a  71   jsou   rozdílná  stanoviska
městského obvodu a města – žádost o přizvání  zástupce městského obvodu Pustkovec
na zasedání zastupitelstva, 

 - bude projednáno s náměstkem Ing.  Srbou. 

Proběhla diskuze

Ing. Kajnar
– nevidím problém, aby se změny  statutu projednávaly  i na jednání Sboru starostů. 

Ing. Palyza  –  shrnutí témat k řešení:
- k materiálu  č.  114  –  příjmy z nájmů bytů  a  nebytových  prostor  –  bude připraven

komplexní materiál k projednání v radě města. 
- otázka kanalizace ve správě městských obvodů
- možnost navýšení daně z nemovitostí na území Ostravy
- koncepce bydlení

Materiál č. 115, předkladatel Ing. Madej, náměstek primátora – bez dotazů. 

Materiály č. 116– 124, předkladatel Ing.et Ing. Srba, náměstek primátora -  bez dotazů.

Materiály č. 125-126, předkladatel Ing.  Petřík, náměstek primátora  - bez dotazů.

Materiály č. 127-129, předkladatel Ing. Štěpánek, náměstek primátora – bez dotazů.

Ing. Palyza
- proběhla diskuze, jakým způsobem budou obvodům kompenzovány finanční náklady

v souvislosti  se  zaváděním  IS  VERA –  dle  telefonického  sdělení  náměstka  Ing.
Madeje bude připraven návrh.
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Ing. Palyza
Návrh usnesení č. 1/23.4.2012
v návaznosti  na  zákon  č.  202/1990  Sb.  o  loteriích  a  jiných  podobných  hrách  ve  znění
pozdějších  předpisů  Sbor  starostů  žádá  primátora  města  Ostravy  o  zajištění  předložení
analytické  zprávy,  týkající  se  odhadu příjmů statutárního města  Ostravy z loterií  a  jiných
podobných her v roce 2012, návrhu rozdělení těchto příjmů mezi statutární město Ostravu a
městské obvody. Termín – 25.6.2012.
Usnesení přijato jednomyslně.

Diskuze ke správě a údržbě zastávek MHD na území Ostravy.

Ing. Kajnar 
- je to v kompetenci pana náměstka Ing. Srby,  požádám o zprávu.

Bc. Boháč
- je navrženo několik variant, probíhá diskuze, různí vlastníci, různé smlouvy, hledáme

možnosti. 
Ing. Holáň

- koncepce se připravovala již dříve, řešil náměstek Ing. Madej. 

Ing. Palyza
Návrh usnesení č. 2/23.4.2012
Sbor starostů žádá primátora města Ostravy o zajištění stanoviska statutárního města Ostravy
ve  věci  správy a  údržby zastávek  MHD na  území  statutárního  města  Ostravy ve  správě
městských obvodů. Termín – 25.6.2012
Usnesení přijato jednomyslně.

Ing. Holáň 
- upozornění na  nedostatek finančních prostředků  na činnost sportovních a kulturních

organizací – jak řešit.
Ing. Kajnar

- část  finančních  prostředků  by  měla  přejít  do  sportovních  klubů,  které  přišly  o
sponzory,   projednat  s městskými  obvody  v jaké  výši  poskytne  město  finanční
prostředky na sport, termín 06/2012.

Ing. Jančálek
- podána  doplňující  informace,  proběhlo  jednání  na  Finančním úřadu,  další  aktuální

informace během měsíce června. 

Ing. Kajnar
- podána  informace   ke sdělení  společnosti  SYNOT  TIP  a.s.,  týkající  se  regulace

provozování  výherních  hracích  přístrojů  a  videoloterijních  terminálů   na  území
městského obvodu Ostrava – Jih. Názor, že se jedná o zvýhodnění některých firem,
může  to  být  vnímáno  jako  diskriminace.  Stanovisko  Mgr.  Kolkové  -  z právního
hlediska je to v pořádku. 

Mgr. Sibinský 
- podáno vysvětlení,  omezení bylo navrženo na základě stížností  občanů, výsledkem

bylo vymístit herny z lokalit uprostřed obytných komplexů v sídlištní zástavbě.
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- Ponechali  jsme  pouze  tzv.  hlavní  třídy  =  pět  hlavních  ulic,  které  vedou  napříč
městským obvodem. Informace o usnesení ústavního soudu – zástupci různých měst
vymezili např. celé bloky či lokality. 

Proběhla diskuze.

p. Naď
- termín cyklojízdy starostů – 21.9.2012,  předpokládaná trasa -  Hrabová – O-Jih –

Slezská Ostrava -  Koblov.

p. Bochnia 
– podána informace k petici  obyvatel Polanky proti těžbě písku, kterou chce obnovit

společnost  Písek  Ostrava.  Existuje  usnesení  soudu,  které  předběžných  opatřením
zakazuje firmě Písek Ostrava zasahovat do našich pozemků, mezi které patří vjezd.
Firma  usnesení  porušuje  a  vozí  tam  materiál.  Žádám  o  součinnost  policie  v této
záležitosti.   

Mgr. L. 
– zjistím informace, budeme se touto záležitostí zabývat.

Ing. Palyza 
– návrh na svolání pracovního jednání Sboru starostů v měsíci květnu 2012. 

p. Dlabal 
– pracovní  jednání  by  se  mohlo  uskutečnit  na  mé  pozvání  v městském  obvodu

Vítkovice. 
 
Proběhla diskuze, byl schválen termín pracovního jednání dne 21.5.2012 od 13:00 h. 

p. Tichá 
– v souvislosti s nárůstem stížností občanů na automobilový provoz na ul. Opavské –

větší provoz, nárůst nehodovosti, nedodržování předepsané rychlosti, zvýšená hlučnost
atd,  žádáme o součinnost policie – kontroly, měření rychlosti. 

Mgr. L. 
– žádost  o  zajištění  měření  rychlosti  podejte  písemně,  bezpečné  měření  nelze  v této

lokalitě  zajistit,   není  zde prostor  pro odstavení  vozidel.   Informace bude předána
dopravní policii, aby zjistili možnosti. 

Ing. Harazim 
– Městská policie může instalovat indikátor měření rychlosti -  zařízení  VIASIS 2000,

bude měřen průjezd vozidel. 

Mgr. Sibinský 
– na  městské  obvody byla  zaslána  žádost  náměstka  primátora  Ing.  Madeje  ve  věci

rozvoje integrovaného kamerového systému – návrh lokalit pro umístění kamerového
systému.   Dochází ke koordinaci se zástupci policie?

Mgr. L. 
– ano,  je zde spolupráce.
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3. Návrh  OZV, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů –
Ing. Valerián, vedoucí odboru OŽP, MMO

Ing. Valerián
- návrh OZV byl připraven již v roce 2006 – nebylo přijato usnesení. Současný návrh

iniciovala  komise  Životního  prostředí  Rady  městského  obvodu  Poruba.  Proběhlo
připomínkové řízení – vyjádření devíti městských obvodů bylo bez připomínek, čtyři
městské obvody se nevyjádřily vůbec, ostatní nesouhlasí s návrhem vůbec, nebo chtějí
vyjmout  svá  území.  Finanční  náklady na  čipování  se  pohybují  v rozmezí  400,-  až
600,-  Kč.  Návrh  bude  předán  k právnímu  posouzení,  k projednání  ve  statutovém
výboru  a  v  zastupitelstvu  města  bude  projednán  v měsíci  červnu  2012.  Městské
obvody mají možnost se k návrhu ještě jednou vyjádřit. 

Ing. Harazim 
– vydání  OZV jsme   iniciovali  již  před  2  lety.  Zajišťujeme  čipování  psů,  které  po

odchytu předáváme do útulku, a to za částku 160,- Kč. Žádáme o spolupráci v této
záležitosti.  

Ing. Maštalíř
– městský obvod Slezská Ostrava navrhuje i plošné čipování koček. 

Ing. Valerián 
– na městské obvody bude znovu zaslán návrh OZV k připomínkování. Od toho se pak

bude odvíjet termín pro projednání v zastupitelstvu města.  

4.  Analýza  konkurenceschopnosti  města  Ostravy  –  Ing.  Palička,  Mgr.  Hudec,  odbor
ekonomického rozvoje MMO 

Ing. Palička
- podány  aktuální  informace  –  Česká  republika  vyjedná  na  další  projekty  finanční

prostředky ve výši  600 mld. Kč v rámci pomoci EU, tyto prostředky budou rozděleny
do jednotlivých regionů.  Analýza konkurenceschopnosti je k dispozici na webových
stránkách, zástupci města projednají se zástupci   městských obvodů, které záměry a
projekty  by  naplnily  strategii.  V období  dvou  týdnů  budou  domluveny  termíny
schůzek na městských obvodech. 

Ing. Výtisk
- doplnění informací - doporučení přihlásit se do diskuze, jedná se o finanční období

roku 2014. Je to jediná možnost jak čerpat finanční prostředky v rámci Evropské unie.

Závěr 
Ing. Palyza poděkoval za účast a ukončil jednání Sboru starostů. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda Sboru starostů
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 Zápis z jednání sboru starostů, konaného dne 10.9.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  18.  zasedání

Zastupitelstva města Ostravy dne 12.9.2012, diskuze se zástupci vedení města
3. Různé, diskuze
4. Závěr

1. Zahájení
Jednání  zahájil  a  řídil  Ing.  Lumír  Palyza,  předseda   sboru  starostů.  Sbor  starostů  je
usnášeníschopný. Program byl schválen bez připomínek.

Ing. Petřík
 -   starostům byly  předány písemné  materiály  -  žádost  pí  ředitelky  Bc.  B.,  DiS z První
chráněné dílny, s.r.o.  s dotazem na vhodné nebytové prostory k vytvoření cca 25 chráněných
pracovních míst  a materiál k navýšení podnikatelského koeficientu na 1,5 – regulace daně
z nemovitosti v krajských městech.

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  18.  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 12.9.2012, diskuze se zástupci vedení města

Ing. Petr Kajnar, primátor - předkladatel materiálu č.  3-15 – bez dotazů.

Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora - předkladatel materiálu č. 16-18 – bez dotazů.

Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora - předkladatel materiálu č. 19-54  
Ing. Poštová
 –  materiál  č. 53 Pořízení změny č. 2012/02 Územního plánu města Ostravy, řešící změnu
regulativů funkčního a  prostorového uspořádání  území  – podáno vysvětlení   k důvodové
zprávě –  seznámila přítomné s problémem ubytovny ve Svinově a s dalšími záměry vlastníka
této ubytovny. Pro ubytovny neexistují pravidla ani podmínky. Platby za ubytování probíhají
ze sociálních dávek. Byla doručena petice občanů, Rada městského obvodu Svinov zaslala
požadavky na předsedkyni parlamentu, předsedu senátu, ministra Drábka i ombudsmana, aby
vyřešili provoz a pravidla provozování takových zařízení.  Stát tuto problematiku nereguluje. 
Ing. Hrabina 
–  za  materiál  odpovídá   Ing.  Vltavský,  ovšem   bez  legislativních  změn  a   podpory
v regulativech  nemůžeme nic změnit. Materiál je zpracován,  zůstane dlouhodobě otevřen a
pokud dojde ke změně vyhlášek či zákona bude se na tom dále pracovat. 

Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora – předkladatel materiálu č.  56-60 – bez dotazů.

Bc. Tomáš Sucharda, náměstek primátora – předkladatel materiálu č.  61-63 – bez dotazů

Ing.  Martin  Štěpánek,  Ph.D.,  náměstek  primátora,  předkladatel  materiálu  č.   64-71 –  bez
dotazů.
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Ing.  Simona  Piperková,  náměstkyně  primátora,  předkladatelka  materiálu  č.   72-78  –  bez
dotazů.

Ing. Jiří Havlíček, starosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz, předkladatel materiálu č. 79 – 
bez dotazů.

Ing. Petr Kajnar, primátor, předkladatel materiálu č. 80-81
Ing. Palyza
- materiál č. 81 – Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se mění a doplňuje
obecně  závazná  vyhláška  města  Ostravy  č.  11/2000,   Statut  města  Ostravy,  ve  znění
pozdějších změn a doplňků. Jedná se o změnu statutu ve věci rozdělení příjmů z bytového
fondu do více oblastí.
Ing. Petřík – doplnil o  informace z jednání statutového výboru
 Z jednání  sboru  starostů  vzešly  dva  návrhy  –  uvolnění  příjmů  z nájmů  dle  usnesení
zastupitelstev městských obvodů do majetku městských obvodů. Druhý návrh – regulace 60%
a 40%.

Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 82-86 
Ing.  Madej  podal  doplňující  informace,  jedná  se  projekty,  které  musí  být  projednány
v zastupitelstvu  města,  na  zastupitelstvu  bude  připravena  prezentace.  Vše  probíhá
v koordinaci městských obvodů, pozemky jsou v majetku města.   
Bez dotazů.

Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 87-95 -  bez dotazů.

Předkladatelé Ing. Tomáš Petřík a Ing. Jiří Hrabina – materiál č. 96 – Zpráva o hospodaření
SMO za I. pololetí r. 2012 – bez dotazů. 

Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 97-99
Ing. Petřík
 –  podáno vysvětlení k materiálu č. 97 – Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu
statutárního města Ostrava pro rok 2013. Materiál bude s předkladem. Při sestavování jsme
vycházeli, z toho, že v příštím roce bude  vývoj HDP  zhruba 0,  záležitosti RUD – jedná se o
ztrátu 160 mil. Kč + 40 mil. Kč tzv. příspěvek na žáka. Dojde k indexaci výdajů koeficientem
0,85.  Výdaje  městských  obvodů  nebudou  indexovány,  bude  ponecháno  na  úrovni  výše
letošního roku. Z odhadu   plateb z hazardu za 1. čtvrtletí  je  pro městské obvody položka
navíc asi 20 mil. Kč.  Dalším příjmem pro městské obvody bude daň z nemovitosti. 

Ing. Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu MMO
 –  vycházeli  jsme z toho, že rozpočty se budou sobě rovnat.  Uvidíme jak se budou plnit
daňové příjmy ke konci roku. Granty zůstanou na úrovni   r. 2011. Materiál bude předložen
zastupitelstvu města. 

Mgr. Sibinský 
– podle jakých parametrů bude rozdělováno  100 mil  Kč?

Ing. Petřík  
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– připravujeme  návrh OZV stran hazardu,  k diskuzi bude připraven  kolem 20.9.2012.

Ing. Jančálek
 – pro rozdělování jsme vycházeli ze dvou možností – 1. možnost podle počtu provozovaných
zařízení na území  městských obvodů, 2. možnost - dle výnosnosti. Co se týká výnosnosti,
tyto informace nejsme schopni získat ani z ministerstva ani z finančního úřadu.  

Ing. Petřík 
 –  proběhne jednání na Ministerstvu financí.

Ing. Palyza
 – ve věci  regulace  hazardu jsou zde i ohlasy starostů na to, že  rada města zadala zpracování
podkladů  a  návrhů pro  OZV externí  společnosti,  je  zde  návrh,  jestli  by  primátor  města
nezvážil iniciaci vzniku pracovní skupiny ve které by byli zastoupeni  starostové velkých i
menších městských  obvodů, zástupci odboru  legislativně právního a  příslušný náměstek
primátora.  Tato  skupina  by  měla  možnost  vyjadřovat  se  k výsledkům  a  k návrhům
společnosti, která OZV připravuje. 

Ing. Petřík
 –  nikdy zde nebyla úvaha, že návrh zpracuje externí poradce, a tak bude  i schválen. Budeme
hledat rozumné řešení a samozřejmě budou zapracovány i zkušenosti městských obvodů. 
proběhnou jednání.  

Ing. Juroška 
-  ve věci daně z nemovitostí dochází k diferenciaci  některých městských obvodů, navrhuji
zvážit minimální  kompenzaci městským obvodům (10%), které mají snížený příjem z daně z
 nemovitostí. Jedná se o  přímý příjem městských obvodů. 

Ing. Petřík – této záležitosti se věnujeme, pracujeme s určitým návrhem.  

Ing. Palyza
– jsou požadavky na vykompenzování propadů  -  neúčelová neinvestiční dotace,  návrh na
navýšení o 8%,  další rok také o 8%  což by vykompenzovalo škrty z minulých let. Toto bylo
tlumočeno vedení města. V radě města se tato věc nepodařila prosadit, za sbor starostů se této
myšlenky nechceme vzdát, jde o dlouhodobý propad, je nutno hledat úspory, najít jiný způsob
na posílení rozpočtů městských obvodů. Některé městské obvody  mají zpracovány finanční
analýzy  jak  by  vypadaly  jejich  rozpočty   v případě,  že  by  byly  samostatným  městem.
Kompenzací  je rozdělení financí z hazardu. 20 mil. Kč, a to způsobem 60 na 40. Je očekáván
i propad na straně příjmové – sdílené daně. 

Ing. Kajnar 
–   situace  není  taková,  že  město  má  veškeré  finance.  Počkáme  na  výpočty  po  novém
rozpočtovém určení daní,  zjistíme jak jsou na tom ostatní kraje a náš kraj.  Ostrava přišla o
160 mil. Kč. 

Proběhla diskuze k tomuto tématu. 

Ing. Štěpánek, náměstek primátora,  předkladatel materiálu č.  100-106 –  bez dotazů.
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Ing. Piperková, Ing. Štěpánek, předkladatelé materiálu č.  107 – Návrh Zásad pro poskytování
účelových dotací na rok 2013 včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování
účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
Ing. Juroška 
-   oblast  prevence kriminality  – poskytování  transferů   změnit metodiku, aby se mohly
přihlásit všechny městské obvody. 
Ing. Piperková 
 –   zásady  byly  projednány  v komisi,  byly  schváleny  radou  města,  byly  zapracovány  i
připomínky městských obvodů. 
Ing. Juroška 
– přihlásit se mohou pouze ty městské obvody, které jsou osloveny, 
Ing. Piperková 
 –  jsou  městské obvody ve kterých je evidována velká kriminalita.  
Ing. Harazim
 – podal vysvětlení. Všechny přihlášky, které komise projednala byly realizovány. 
Ing. Juroška 
– přihláška nebyla podána, a nebyli jsme osloveni. 

Mgr. Sibinský 
–  dotaz  ve  věci  sestavování  rozpočtu  pro  příští  rok  –  v rozpočtu  se  objevovaly  finanční
prostředky 100 mil. Kč na školská zařízení a 100 mil. Kč na dopravu.   Toto bude stejné?
Ing. Jančálek 
- tato záležitost bude řešena v rámci sestavování  kapitálového rozpočtu, netýká se  metodiky.
Ing. Hrabina
 – proběhnou diskuze, uskuteční se pracovní jednání  zastupitelstva města.  Jde o to, v jaké
kondici  bude  kapitálový  rozpočet.   Letos  bylo  na  investiční  akce  vyčleněno  116  mil.Kč.
Stejná částka by mohla být vyčleněna i na  příští rok, bude se jednat o to jak bude tato částka
rozdělována  a  na  jaké  investiční  akce  budou  finanční  prostředky  poskytnuty.  Jsou
vypracovány návrhy jakým způsobem dojde k rozdělení  na městské obvody.  Rozhodování,
kde a co bude opravováno  by mělo zůstat  na rozhodnutí města. 

pí Tichá
 - ve věci  návrhu  kapitálového rozpočtu – 6 let zasíláme stejnou žádost, 6 let  na investice
nebyly z města poskytnuty žádné finanční prostředky. Při sestavování kapitálového rozpočtu
by  se  mělo  myslet  na  menší  městské  obvody  a  finanční  prostředky  na  investiční  akce
poskytnout.  Připomínám akci ke  zvýšení bezpečnosti chodců – máme připraveno územní
rozhodnutí, stavební povolení atd. – končí platnost. 

Ing. Hrabina 
- v případě jednotného  klíče pro rozdělení finančních prostředků na všechny městské obvody
by se  ve výsledku   jednalo pouze o malou část poskytnutých  financí, což by nestačilo na
celou investiční akci. Rada města rozhodne, kterému městskému obvodu a na jakou investiční
akci budou finanční prostředky poskytnuty, a to dle důležitosti akce.  

Proběhla diskuze k rozdělování finančních prostředků na investiční akce. 

Ing. Petřík
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 – je zpracována tabulka příjmů z transferu města na obyvatele a např. městský obvod Slezská
Ostrava vycházela o 1/3 lépe než např. městský obvod Ostrava – Poruba nebo Ostrava – Jih. 

3. Různé, diskuze

pí Tichá 
–  informace ke  vzhledu  autobusových  zastávek ve Staré Bělé. Je známo stanovisko města
ve věci zastávek MHD ve správě městských obvodů?

Ing. Palyza
-  informace o  stanovisku Ing.  et.  Ing.  Srby ze dne 1.6.2012,  které  bylo  přílohou zápisu
z jednání sboru starostů ze dne 25.6.2012,  kdy jsou zpracovány varianty, dokončují se práce
na dokumentech, které budou předloženy k diskusi městským obvodům. Tato záležitost bude
dále řešena s Ing. Hrabinou, náměstkem primátora. 

4.  Závěr 
Ing. Palyza poděkoval za účast a ukončil jednání sboru starostů. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů, konaného dne 22.10.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy dne 24.10.2012, diskuze se zástupci vedení města
3. Různé, diskuze
4. Závěr

1. Zahájení
Jednání  zahájil   a  řídil  Ing.  Lumír  Palyza,  předseda  sboru  starostů.  Sbor  starostů  je
usnášeníschopný.  K programu  nebyly  vzneseny  připomínky.   K zápisům  z jednání  sboru
starostů ze dne 3.9.2012 a 10.9.2012 nebyly připomínky.  
Proběhlo hlasování o programu -  schváleno jednomyslně.

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 24.10.2012, diskuze se zástupci vedení města

Ing. Petr Kajnar, primátor,  předkladatel materiálu č. 3-15 – bez dotazů.
Ing. Palyza podal doplňující informace k  materiálu č. 10 – návrh OZV, kterou se doplňuje
OZV města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků .
Seznámil  přítomné  se  stanoviskem  statutového  výboru  k bodu  o   využití  finančních
prostředků  z nájmů  bytů  –  varianty  byly  projednány  a  byl  vysloven  souhlas  s oběma
variantami. Ing. Jiří Hrabina stanovisko komise doplnil. 

Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora,  – předkladatel materiálu č. 16-18 
p. Civín 
-  vznesl dotaz k materiálu č. 16 – OZV, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence
jejich chovatelů - jakým způsobem bude tzv.  čipování zajištěno?
Ing. Madej
 –  zajistit čipování bude povinností majitele, ale jednotlivé radnice mohou pro občany zajistit
hromadné označování psů. 
p. Dlabal 
– čipování  bude prováděno na veterinárních ordinacích. 
p. Šichnárek
 -  výběrové řízení na poskytování této služby  by bylo zajištěno společností  eCENTRE.

Ing. Madej – podal informace k prezentaci, týkajících se kamerových systémů. 
Závěr –  kamerový systém bude investovat společnost  OVANET, cena  za každou kameru je
2000,-   Kč.  Obce  se  budou  podílet  částkou  1000,-   Kč  měsíčně  na  jednu  kameru.  Tato
informace je k projednání  a případnému  přehodnocení žádostí k umístění kamer. 

Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora, předkladatel materiálů č. 19-55  – bez dotazů.

Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora, předkladatel materiálů č. 56 – bez dotazů.
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Bc. Tomáš Sucharda, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 57 – bez dotazů.

Ing.  Martin  Štěpánek,  Ph.D,  náměstek  primátora,  předkladatel  materiálů  č.  58-63  –  bez
dotazů.

Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora, předkladatelka materiálů č. 64-65 - bez dotazů

Dotazy a připomínky k materiálům pro zasedání ZMO, dle dodatku k programu: 

Ing. Petr Kajnar, primátor, předkladatel materiálů č. 67-71 a 90  – bez dotazů.

Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora, předkladatel materiálů č. 72-79– bez dotazů.

Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 80- 81 
Mgr. Naď 
– dotaz k materiálu č. 80 Krácení výdajů rozpočtu r. 2012 – zda se chystá něco obdobného na
úseku dopravy. 
Ing. Petřík – nechystá. 

Ing. Tomáš Petřík, Bc. Tomáš Sucharda, předkladatelé materiálu č. 82  
–  podána informace k materiálu č.  82 – Dopis Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje se
žádostí o navýšení prostředků z rozpočtu MSK na financování veřejné osobní dopravy. 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.,náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 83-86 – bez dotazů

Ing.  Simona  Piperková,  náměstkyně  primátora,  předkladatelka  materiálů  č.  87-88  –  bez
dotazů

Ing. Jiří Havlíček, starosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz, předkladatel materiálu č. 89 
– bez dotazů

Diskuze se zástupci  vedení města:

Ing. Palyza 
–  informace o návrhu vedení města zřídit pracovní skupinu rady města „Loterie v Ostravě“
s žádostí o doplnění členů pracovní skupiny  zastoupených ve  sboru starostů. 
Návrh  členů za sbor starostů:

- p. František Šichnárek, 
- Mgr. Karel Sibinský,
- Ing. Lumír Palyza 

Proběhlo   hlasování – návrh jednomyslně schválen. 

Ing. Palyza
– žádost o poskytnutí informací ve věci  rozdělování finančních prostředků – výnos z loterií  
Ing. Petřík
  -  k této  problematice  je  vypracována   studie.  Podána  doplňující  informace  k činnosti
pracovní skupiny „Loterie v Ostravě“. Příští středu 31.10.2012 by se mělo uskutečnit jednání
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pracovní skupiny, na kterém bude projednán návrh přerozdělení části odvodů z loterií, návrh
zásad  pro  provozování  loterií  a  návrh  určení  míst,  kde  je  možno  povolovat  provozování
loterií. 

Ing. Palyza
–   požádal  o  zvážení   poskytnout   městským  obvodům  alespoň  zálohu,  tyto  finanční
prostředky citelně chybí v rozpočtu. 
Ing. Petřík 
–  pokud  dojde  na  jednání  pracovní  skupiny ke  schválení  návrhu  přerozdělení  finančních
prostředků tak  budou  převedeny na městské obvody, v opačném případě budou  poskytnuty
zálohy. 

Ing. Palyza
- upozornění na problémy s vymáháním platebních výměrů – příjmy za VHP a videoloterijní
terminály, odvolacím orgánem je MMO, toto se řeší již rok, městský obvod nemá stanovisko
od 19.10.2011.
Ing. Petřík 
– výše uvedená záležitost   bude prověřena a  bude podána informace.  

Mgr. Sibinský 
–  žádost   o  stanovisko  příslušného  náměstka  k problémům  s  aplikací  eSpis,   došlo
k problémům při aktualizaci systému. 
Ing. Palyza
–  toto bylo avizováno na intranetových stránkách, šlo o upgrade programu. 
Ing. Madej 
– v případě jakéhokoliv problému s aplikací  eSpis  kontaktujte přímo mne. 

Mgr. Sibinský 
- požadavek na zástupce města, aby byl zpracován návrh vyhlášky, která by řešila parkování
vozidel z části na pozemní komunikaci a z části na veřejné zeleni. V současné době toto  nelze
dostatečně postihovat a byl zaznamenán nárůst takových případů. 
Bc. Sucharda 
-  výše uvedený problém bude projednán s právníky a bude podána informace. 
Ing. Harazim 
-  podal vysvětlení k této problematice,  parkování na pozemní komunikaci a současně  na
veřejné zeleni. Toto je postupováno městským obvodům  k řešení  v přestupkovém řízení a je
to posuzováno jako zábor veřejného prostranství. 

3. Různé, diskuze

p. Šichnárek 
– jaké jsou poznatky z porady tajemníků, která se uskutečnila na MMO ve věci eSPISU?
Ing. Havlíček 
– zatím nemáme žádné informace, toto bude projednáno na poradě. 

p. Šichnárek 
- dotaz na opatření a průběh zásahu proti fanouškům při fotbalovém utkání mezi Baníkem a
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Brnem. 
Mgr. V., zástupce Policie ČR 
– problémy nastaly po ukončení utkání, bylo zadrženo 17 osob, 3 osoby jsou trestně stíhány,
ostatní osoby  budou řešeny v přestupkovém řízení.  

p. Šichnárek 
–  dotaz k povolování  ohňostrojů,  v současné době došlo k nárůstu těchto  případů a také
nárůstu stížností občanů – jak tomu zabránit.

RSDr. Boháč 
-   informace  o   problémech,  které  se  vyskytly   v souvislosti  s přestěhováním  lidí  z ul.
 Přednádražní.  Problémy na ubytovně na ul. Žákovská, ubytovna má kapacitu 38 osob, která
je překračována, obdrželi jsme   stížnosti  i petice lidí, kteří mají uzavřenou řádnou nájemní
smlouvu.   Situace  se  řeší  i  se  zástupci  policie  a  budeme   doporučovat  i  jiné  ubytovny
v ostatních městských obvodech .

4. Závěr

Ing. Palyza poděkoval za účast a ukončil jednání sboru starostů. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů konaného dne 3.12.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy dne 5.12.2012, diskuze se zástupci vedení 
3. Projednání návrhů městských obvodů na úpravu „protihlukové vyhlášky“ č. 4/2012

v souvislosti  s podnětem  na  zapracování  výjimky  z omezení  užívání  zábavní
pyrotechniky – JUDr. Alena Býmová, Mgr. Radek Drong, odbor vnitřních věcí MMO

4. Různé, diskuze
5. Závěr

1.  Zahájení 
Dnešní jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů. Sbor starostů je
usnášeníschopný.  K programu  nebyly  vzneseny  připomínky.  K  zápisu  z jednání  sboru
Starostů ze dne 22.10.2012 nebyly připomínky.
Proběhlo hlasování  o programu dnešního jednání – schváleno jednomyslně. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 5.12.2012, diskuze se zástupci vedení města 

Ing. Petr Kajnar, primátor, předkladatel materiálů č.  3-12 – bez dotazů.

Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora, předkladatel materiálů č. 13 – 20 – bez dotazů.

Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora, předkladatel materiálů č.  21 – 70 – bez dotazů.

Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora, předkladatel materiálu č.  71 – bez dotazů.

Ing. Tomáš Petřík, Ing. Jiří  Hrabina, náměstci primátora, předkladatelé materiálu č. 72  Návrh
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2013 

Ing. Kajnar podal k materiálu stručný komentář, každý měl možnost se s tímto materiálem
seznámit, obsahuje i tříleté srovnání.  

Ing. Jančálek doplnil informaci – vzhledem k propadu v daňových příjmech i z důvodu skluzu
ve  výběru  daní  budou  příjmy  nižší.  Byla  dodržena  metodika,  tak  jak  byla  schválena
zastupitelstvem města. Rozpočet je sestaven vyrovnaně, kapitálová část rozpočtu je vyšší. 

Ing. Hrabina – investiční kapitola  - 560 mil.  Kč, v novém roce bude zpracována tabulka
požadavků městských obvodů, k požadavkům bude přistupováno individuálně. 
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Ing.  Palyza,  předseda  sboru  starostů  vyslovil  požadavek,  aby  městské  obvody  provedly
analýzu požadavků na výkon státní  správy.  Dále  pak analýzu  běžných  výdajů,  jestli  se
používají úspory nebo se jedná o  použití transferů např. na  údržbu veřejné zeleně a podobně.
Také doporučuje provést analýzu  nákladů a  zapracovat i výběrová řízení. Bude pokračovat
diskuze  o principech přerozdělování finančních prostředků  s přihlédnutím na finanční situaci
města. 

Ing. Holáň – stále trvá problém s  rozdělováním finančních prostředků na provoz. 

Ing. Hrabina – situace je taková, že je nedostatek finančních prostředků, ne že není vůle. Dle
požadavků městských obvodů bude po posouzení vybrán 1 – 3, které se budou řešit. Je třeba
přehodnotit i běžné výdaje města,  na tomto se bude pracovat. 

Ing. Palyza – nebyl navýšen koeficient pro  daň z nemovitosti, jedná se o částku 160 mil. Kč,
toto je  ale ve prospěch obyvatel. Doporučuje tuto záležitost projednat v orgánech městských
obvodů a touto otázkou se zabývat  příští rok. Výsledek by byl projednán v 1. čtvrtletí r. 2013.

Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 73 – 74.
Materiál č. 73 - Zpráva o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2012 – podána informace
k materiálu.   
Ing. Palyza  – dle požadavku sboru starostů připravuje Ing. Jančálek, vedoucí odboru financí a
rozpočtu MMO, tabulku investičních transferů na městské obvody za období  10 let. Následně
navrhuji  samostatné jednání k této záležitosti – sbor starostů souhlasí. 

Bc. Tomáš Sucharda, náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 75 -  bez dotazů.

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora, předkladatel materiálu č. 76 – 80 – bez
dotazů. 

Ing. Simona Piperková náměstkyně primátora, předkladatelka materiálu č. 81 – bez dotazů. 

Dotazy a připomínky k materiálům pro zasedání ZMO, dle dodatku k programu:

Ing. Petr Kajnar, primátor – materiály č. 83 a 84 – bez dotazů.
Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora – materiály č. 85 – 94 – bez dotazů.
Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora – materiály č. 96 – 99 – bez dotazů. 
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. náměstek primátora – materiály č. 100 – 102 – bez dotazů.
Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora – materiály č. 103 – 104 – bez dotazů. 

Všechny materiály byly projednány. 

Mgr. Sibinský – podána  informace z  pracovního jednání se zástupci Dopravního podniku
Ostrava. Dochází k přejmenování zastávek MHD, a to  bez  seznámení městských obvodů.
Žádám o  informování zástupců městských obvodů.
Ing. Hrabina – zajistím, aby byl informován ředitel DPO a budu informovat kompetentního
náměstka primátora Bc. Suchardu.   
Mgr. Tekielová – doplnila informace, bylo jednáno i se zástupci KODIS, dle silničního zákona
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je povinnost obce informovat o těchto změnách. 
 

Ing. Palyza 
starostům byl na dnešním jednání předán písemný materiál Informace pro Sbor starostů dne
3.12.2012 – informace z jednání  pracovní skupiny Loterie v Ostravě.  Byla podána doplňující
informace k návrhu přerozdělení odvodů z loterií pro rok 2012.
Ing. Jančálek – bude vyhotoveno rozpočtové opatření, finanční prostředky budou poukázány
městským obvodům do konce roku. 

Ing. Palyza - návrh pro rok 2013 – městské obvody  regulují hazard, dochází ke snižování
počtu heren,  dojde i ke snížení  příjmů, které  budou přerozdělovány. K navýšení by mohlo
dojít  v příštím roce, projednáno s náměstkem Ing. Petříkem. 

3. Projednání návrhů městských obvodů na úpravu „protihlukové vyhlášky“ č. 4/2012
v souvislosti  s podnětem  na  zapracování  výjimky  z omezení  užívání  zábavní
pyrotechniky – JUDr. Alena Býmová, Mgr. Radek Drong, odbor vnitřních věcí MMO

Ing. Stuchlý a Ing.  Holáň – podali  vysvětlení k návrhu společnosti ACPF.

JUDr.  Býmová  -  seznámila  přítomné  se  situací.  Z důvodu  různých  stanovisek  městských
obvodů  k této  výjimce  je  nutno  tuto  záležitost  projednat  a  zjistit  jaká  je  vůle  městských
obvodů.   
Mgr. Drong - městské obvody O-Jih, Petřkovice, Hoštálkovice,  Nová ves  se k zapracování
výjimky  nevyjádřily. Většina městských obvodů zaslala  nesouhlasné stanovisko.  Dále pak
sedm městských obvodů zaslalo vyjádření, že výjimka pro ohňostroje  nevadí. 

Proběhla diskuze.

Ing. Výtisk –  podal informaci o problémech, které nastávají s činností   střelnice na Skalce ve
Vřesině. 
Ing. Palyza navrhuje zaslat požadavek panu primátorovi, aby v této záležitosti oslovil paní
starostku obce Vřesina.   

Mgr. Tekielová -  vyhláška omezuje konání kulturních akcí,  navrhuji aby byla zapracována
výjimka pro konání akcí v rámci kterých bude použita zábavní pyrotechnika, a to  v  letních
měsících  tak, aby tato činnost byla povolena na  15 minut  po 22.00 hodině.  

Mgr. Drong – z právního hlediska vzniká problém. 

Ing. Palyza -  návrh, aby výjimku udělovala rada městského obvodu, a to v době konání akce
(ohňostroj)  v rozmezí od 20:00 h do 22:00 h na dobu maximálně 15 minut. Tato záležitost by
měla být v kompetenci městských obvodů. 

Mgr.  Drong – další  problém vzniká ze šíření  hluku a také se zapracováním povolovacího
režimu. 
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Proběhla diskuze

JUDr.  Býmová  –  povolení  výjimky   při  pořádání  kulturních  nebo  společenských  akcí
v rozsahu 15 min. by bylo možné  řešit jako ohlášení. 

Ing. Palyza – v obecně závazné vyhlášce by bylo zapracováno ustanovení, že rada příslušného
městského obvodu by rozhodla o udělení souhlasu. 

Ing. Výtisk – mohla by být pouze ohlašovací povinnost.

Ing. Stuchlý  -  přikláním se k variantě vydat  souhlas.

Mgr.  Tekielová  –  ohňostroje  mohou  připravovat  pouze   profesionální  firmy,  které  musí
dodržet stanovené  podmínky a získaly potřebné  certifikáty. 

Mgr. Drong – připravíme návrh, ověříme z právního hlediska variantu, kdy rada městského
obvodu  může udělovat souhlas s použitím  zábavní pyrotechniky v době od 20:00 – 22:00
hodin. 

Ing. Palyza – stanovisko sboru starostů: Vyhláška je plně podporována sborem starostů
a platí. Se zpracováním návrhu na změnu OZV č. 4/2012  se zapracováním výjimky pro
užívání  zábavní  pyrotechniky  –  sbor  starostů   vyslovuje  souhlas.   Schváleno
jednomyslně. 
 

4. Různé, diskuze: 

Ing. Palyza  - v souvislosti s vydanou OZV č. 9/2012 kterou se upravuje trvalé označování
psů a evidence jejich chovatelů navrhuje svolat pracovní jednání sboru starostů na kterém tato
vyhláška bude projednána i se zástupci městské policie a s veterinárním lékařem. 

Proběhla diskuze.

Ing. Harazim –  sankce jsou takové, že  porušení OZV se ohlašuje správnímu orgánu a řeší se
jako přestupek. 

Ing. Maštalíř -  návrh na zajištění prvního označení čipem v režijní ceně, hromadně. Vzniká
otázka jak řešit označování psů  bezdomovců.  

Ing.  Harazim – čip stojí  160,-  Kč, aplikace 50,-  Kč, proběhla jednání s vedoucím odboru
ochrany životního prostředí Ing. Valeriánem. Proběhla  diskuze o způsobu zajištění označení
čipem. Označování  by   mohlo být  provedeno zástupci  městské policie,  máme vyškolené
zaměstnance. Upozornění na problém s pojmy a vymezením povinností – majitel psa a držitel
psa. Povinnost má pouze majitel. 
Správci údajů budou městské obvody, pro potřeby městské policie je nutná jedna centrální
evidence. 
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Ing.  Palyza  –  v termínu  do  19.12.2012  bude  svoláno  pracovní  jednání  sboru  starostů  na
kterém bude tato problematika projednána. Na návrh Ing. Maštalíře se jednání  bude konat na
Radnici městského obvodu Slezská Ostrava. 

Mgr. Naď  – dotaz  ke konání mimořádného Zastupitelstva města Ostravy dne  21.12. 2012.
Ing.  Palyza  –   mimořádné zasedání  ZM se  bude konat  dne  21.12.2012,  bude projednán
materiál k odkoupení plynárenských zařízení. 
Ing. Hrabina – doplnění informace, v této souvislosti byla na městské obvody zaslána žádost o
prověření dotací, termín zaslání vyjádření do 12.12.2012, veškeré dotazy a žádosti zaslat na
odbor majetkový. 

p. Mynář –  podána informace z konference v Bruselu na téma Euroregiony, kde byla kladně
hodnocena činnost přeshraničního euroregionu Silesia. Nejvíce finančních prostředků v rámci
Ostravy čerpá městský obvod Poruba. 
Ing. Maštalíř – doplnění informací k přeshraniční spolupráci – poskytnutí dotací na projekty. 

p.  Mynář  –  poděkování  starostům  městských  obvodů  za  uvolnění  příslušníků  sboru
dobrovolných hasičů na  školení řidičů a podána informace z tohoto školení. 

  
5. Závěr
Ing. Palyza poděkoval za účast a ukončil jednání sboru starostů. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů konaného dne 28.1.2013

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy dne 30.1.2013, diskuze se zástupci vedení města
3. Různé, diskuze
4. Závěr

1. Zahájení
Dnešní jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů. Sbor starostů je
usnášeníschopný.  Na  žádost  Ing.  Lukáše  Jančálka,  vedoucího  odboru  financí  a  rozpočtu
MMO byl vložen nový bod programu – Informace ke změnám DPH od 1.1.2013. 
Proběhlo  hlasování.  Po  doplnění  byl  návrh  programu  schválen  jednomyslně.  K zápisu
z 3.12.2012 nebyly připomínky. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 30.1.2013, diskuze se zástupci vedení města

Materiály pro 22.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 30.1.2013  byly projednány
dle programu a dodatku k programu. Na předkladatele materiálů  nebyly vzneseny dotazy. 

Diskuze se zástupci vedení města

na jednání  byl  přítomen  p.  D.,  jednatel  společnosti KODIS,  který informoval  přítomné o
výsledcích jednání na Krajském úřadu MSK ve věci projektu optimalizace MHD – změny
v MHD budou platné od 3.3.2013. Projekt bude realizován k 9.6.2013. 

Ing. Palyza 
–  v souvislosti  s   doručenými podněty a  návrhy občanů na možnost  zákazu podomního a
pochůzkového prodeje  žádá sbor starostů o poskytnutí informace k návrhu Nařízení města,
kterým se vydává tržní řád ve kterém je v čl. 3 odst. 3 tento způsob prodeje zakázán. 
Ing. Petřík
 –  připomínky městských obvodů byly zapracovány, tržní řád je připraven k vydání, je to
otázka cca 14 dnů, návrh  bude předložen k projednání na Radu města Ostravy. 
Ing. Palyza
 -  na městské obvody byla doručena žádost o zaslání  vyjádření k návrhu změny OZV č.
9/2012 – označování a evidence  psů., ve kterém je nově zmiňována možnost tetování  (pokud
je pes tetován, nemusí být čipován). Pokud by bylo od tetování upuštěno, vyhláška by mohla
být  protizákonná.  Ve čtvrtek 31.1.2013 proběhne samostatné jednání  sboru starostů  k této
problematice. 

Proběhla diskuze ke změně obecně závazné vyhlášky. 
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3. Informace ke změnám DPH od 1.1.2013
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu MMO
pí Jarmila Kubínová, odbor financí a rozpočtu,  metodik DPH

starostům byl předán písemný materiál 

- změna sazeb DPH z 20 % na 21 % a ze 14% na 15% 

- zcela nová záležitost – registr plátců, který bude veden na finančním úřadu včetně
čísel účtů pro plnění dodavatelů. Na městské obvody bude zaslán dopis MMO se
žádostí o sdělení čísel příjmových účtů 

- zcela nový statut   – nespolehlivý plátce,  bude uvedeno v registru plátců. 

Doporučení – do smluv s dodavateli doplnit text, aby se zavázali, že podají informaci o tom,
že nejsou nespolehliví plátci. 

Probíhají semináře a školení pro příkazce operací a ekonomy,  dne 15.2.2013 se uskuteční
další schůzka k upřesnění. 

Proběhla diskuze:
- jednodušší je volit variantu přenesené daňové povinnosti
- neplátcům DPH není nutno vystavovat daňový doklad
- v případě, že na začátku plnění vůči dodavateli stavební firma je spolehlivý plátce,

ale  v průběhu plnění   se  stane,  že  není  spolehlivý  plátce,  kdo platí  daň?  –  pí
Kubínová - tato záležitost je posuzována k datu zdanitelného plnění, kdy proběhne
kontrola účtu v registru a kontrola v registru nespolehlivých plátců. 

4. Různé, diskuze

Projednání návrhu  obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška
SMO č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. 

- byly zpracovány 3 varianty a zaslány na městské obvody s žádostí o vyjádření. Dle
vyjádření  starostů  sbor  starostů  preferuje  variantu  A,  která  umožňuje  městským
obvodům udělovat výjimky z omezení používání zábavní pyrotechniky. 

J. K.
 – informace ke změnám v městské hromadné dopravě. 

Ing. Palyza  
- bude vznesen dotaz na Ing. Petříka ke stavu výběru finančních prostředků z loterií – sbor
starostů souhlasí.

Ing. Sibinský 
- informace k aplikaci MATRIX – nahlížení do registrů, je neustále předmětem kritiky.  
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Ing. Palyza
-  diskuze  ke  způsobu  udržování  obecního  majetku  při  neustálém  nedostatku  finančních
prostředků.

Ing. Stuchlý 
– z příjmů obce vůbec není šance majetek udržovat, vždy je všechno řešeno z poskytnutých
dotací města.

Mgr. Matějová 
– městský obvod má  stejný problém,  možno řešit pouze finančními prostředky poskytnutými
městem. 

Mgr. Sibinský 
-  podána informace o situaci v městském obvodu Ostrava – Jih. 

Ing. Palyza
- diskuze o neinvestičních dotacích.
Sbor starostů navrhuje  zvýšení příspěvku pro městské obvody o 100 mil. Kč. 

5. Závěr
Ing. Palyza, předseda sboru starostů, poděkoval za účast a ukončil jednání. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů

Přílohy:
- listina přítomných 
- písemná informace k DPH od 1.1.2013
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Zápis z pracovního jednání sboru starostů konaného dne
31.1.2013

Přizvaní hosté:
MVDr. N., MVDr. J., Mgr.  Harazim,  Ing. Madej,  Mgr. Kolková, 
Ing. Reková,  Bc. Tichavská

Omluveni:
Ing. Valerián,  Mgr. Tekielová, Ing. Maštalíř, Ing. Klučka

Program : 
- jednání k problematice OZV č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a

evidence jejich chovatelů

Ing. Palyza,  předseda sboru starostů,  přivítal  přítomné, představil  přizvané hosty a zahájil
jednání. 

Ing. Madej
- podána  informace  k novinovým článkům z 31.1.2013  ve  věci  záměru  bezplatného

čipování psů.
- shrnutí  dosavadních  kroků  –  město  Ostrava  vydalo  obecně  závaznou  vyhlášku  č.

9/2012,  kterou  upravuje  trvalé  označování  psů  a  evidenci  jejich  chovatelů.  Dle
vyjádření  ministerstva  vnitra  je  vyhláška  v pořádku,  pouze  doporučuje  řídit  se  dle
platných zákonů a zahrnout i pojem tetování. 

- předpokládaná délka přechodného období je 8 let. 
- vyhláška bude upravena tak, že všichni psi musí být do 31.12.2013 označeni čipem

nebo  viditelným  tetováním.  Od  1.1.2014  musí  být  všichni  psi,  včetně  nově
narozených, označeni čipem. 

- označení  psí známkou není trvalá evidence psa. 
- záměr  města je, aby aplikace čipu byla zdarma, chovatel by uhradil pouze cenu čipu. 
- město provozuje útulek, ve kterém se měsíčně umístí cca 150 psů. Hledá se možnost,

jak tuto službu zlevnit, možností je zaměstnat veterináře. Mgr. Kolková doporučuje
vypsat veřejnou zakázku na poskytnutí služeb veterináře. 

Mgr. Harazim
- doplnění informací. 

- veterinář, který by byl zaměstnancem, by neměl v náplni pouze čipování psů, staral by se i o
psy a  koně městské policie  a  o zvířata  v útulku.  Nyní  je toto řešeno jako externí  služba.
Předpokládá se, že v případě zaměstnání veterináře dojde ke snížení finančních nákladů. 

-  chovatelům psů  nelze  nařizovat,  kde  mají  nechat  svého  psa  označit  čipem a  vzhledem
k počtu psů, chovaných na území města, nelze aplikovat čip pouze na jednom místě. 
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Ing. Madej
-  město chce lidem nabídnout  tuto službu co nejlevněji.  Je zde návrh,  že městská policie
nakoupí čipy a byla by zadána veřejná zakázka na aplikaci čipu veterinářem. 

Ing. Harazim
- existují různé druhy čipů a různé pořizovací ceny. 

Ing. Janáčková
- nejprve byl  záměr,  že tato záležitost  se bude řešit  na jednotlivých městských obvodech.
Zástupci městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory mají představu, že čipování si každý
majitel  psa  zařídí,  kde  mu  to  vyhovuje  a  na  základě  dokladu  mu  bude  vyplacen  určený
finanční příspěvek. 

- otázka, zda se do obecně závazné vyhlášky dá zapracovat ustanovení, že čipem nemusí být
označeni psi starší 15 let. 
Zástupci odboru ochrany životního prostředí
 – vycházeli jsme z doporučení ministerstva vnitra a ministerstva zemědělství – nedoporučují
žádné výjimky. 

Mgr. Sibinský 
provedl shrnutí navrhovaných variant:
- majitel psa  pořídí čip, aplikaci čipu provede veterinář městské policie
- veterinář bude vybrán na základě veřejné zakázky
- majitel nechá psa načipovat u jakéhokoliv veterináře, dle svého rozhodnutí

MVDr. N.
- dvacet let se budovala síť veterinárních ordinací. Pro klienty je stěžejní vzdálenost ordinace.
Není vhodné zajistit čipování pouze na jednom místě. Aplikace čipů již probíhá, od platnosti
vyhlášky vzrostla poptávka, lékaři mají čipy nakoupeny. 

D. Mouka
– městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz uvažuje o  snížení výše poplatků za psy. Týkalo
by se to všech majitelů psů

MVDr. J.
- otázkou je v jakém rozsahu bude zajišťovat činnost veterinární lékař, vybraný na základě
veřejné  zakázky.  Při  minulém  jednání  bylo  navrhováno  procentuální  snížení   poplatků.
Poplatky za psy jsou na městských obvodech  rozdílné.  

Ing. Madej 
-   toto  je  jedna  z navrhovaných  variant.  Prostřednictvím  městské   policie  jsou  již  nyní
aplikovány čipy psům  v útulku, takže jsou schopni toto provádět. 

Ing. Palyza
 – bude složité  nastavit podmínky, čipy mohou pořídit  pouze veterináři nebo úřady, nikoliv
občané samotní. 
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Mgr. Harazim 
–  podal  vysvětlení  –   zaměstnat   svého   veterináře  v žádném případě  nesouvisí   pouze
s prováděním aplikace čipů, byl by to  lékař který bude zabezpečovat útulek a městská policie
ukončí smlouvu o poskytování služeb s příslušnou veterinární klinikou.  

MVDr. N. 
- předpisy evropské unie říkají, že psi musejí být označeni čipem,   je zde důležitá i evidence.
Upozornění na to, že veterinární lékař je  svobodné povolání, nesmí být zaměstnancem. 

Ing. Janáčková 
–  přikláním se  k návrhu   poskytnout  majitelům psů  finanční  příspěvek  na  aplikaci  čipu,
všechny ostatní návrhy jsou komplikované. 

P. Dlabal 
–  majitelům psů by měla být ponechána možnost výběru, důležitá je evidence a propojení
evidence. 

F. Šichnárek
 – přikláním se  k návrhu procentuálně snížit poplatek za psy. 

Ing. Madej
-  návrh  na  snižování  poplatků  město  nepodpoří.  Během týdne  budou  prověřeny všechny
možnosti. Návrhy městských obvodů zašlete k rukám Mgr. Kolkové. 

Ing. Palyza
- provedl shrnutí návrhů:

- majitel psa si zajistí čip i aplikaci u libovolného veterinárního lékaře
- majitel  psa  čip  získá   na  městském  obvodu  a  aplikaci  si  zajistí  u  libovolného

veterinárního lékaře 
- majitel psa zajistí čip i aplikaci čipu u veterinárního lékaře  městské policie. 

Ing. Výtisk 
– městský obvod zadával veřejnou zakázku na  očkování psů, takže by to neměl být problém.  

D. Mouka
 -  zvážit jaké množství čipů nakoupit, čipy mají omezenou životnost.
 
MVDr. N.
 – upozornění na to, aby nedocházelo k neodborné  aplikaci čipu samotným  majitelem  psa. 

MVDr. J. 
–  upozornění na povinnou evidenci čipů a s tím spojenou administrativu. V současné době
jsou čtyři státní registry. 

- vysvětlení pojmů čipování a tetování. 
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Ing. Palyza
provedl rekapitulaci 

1. návrh, aby městské obvody pořídily čipy, které by si občané odkoupili – po diskuzi se
tato varianta jeví jako nevhodná (aplikace čipu, administrativa)  

2. vypsat  výběrové  řízení  na  poskytnutí  služby  veterinárního  lékaře  –  pořízení  čipů
včetně  aplikace  –  tato  varianta  byla  vyhodnocena  jako  nevhodná,   nelze  vše
garantovat.

3. majitel  psa  si  čip  i  aplikaci  zajistí  u  jakéhokoliv  veterinárního  lékaře  a   městské
obvody se rozhodnou, jakým způsobem a zda vůbec budou majitelům psů na čipování
přispívat – tato varianta je nejvíce podporována. 

Proběhla diskuze. 

Ing. Palyza
- po projednání výše uvedených variant,  sbor starostů doporučuje variantu č. 3. 

Ing. Madej
- návrh na poskytnutí příspěvku města ve výši 100,- Kč na čipování psa. Návrh bude
projednán  na  poradě  vedení  radnice  a  bude  zpracován  materiál  k projednání
v orgánech města. Na území města Ostravy je v evidenci odhadem 24 tisíc psů.

Ing. Janáčková 
–  evidence čipovaných psů bude prováděna na jednotlivých městských obvodech. Příspěvek
města  bude vyplácen na městských obvodech a poté městem  refundován?

Ing. Madej
-  v současné  době  se  jedná  o  návrh,  ale  v každém  případě  budou  finanční  prostředky
vyplacené za čipování převedeny na jednotlivé městské obvody. 
 
Bc. Tichavská 
–  podány  informace  k  evidenci   psů.  Některé  městské  obvody evidují  poplatky  ze  psů
v listinné podobě, větší městské obvody tyto poplatky evidují v modulu VERA – evidence
příjmů.  Tento  model  vyhovuje  i  vyhlášce.  Proběhlo  setkání  s tajemníky úřadů městských
obvodů, na kterém byl vznesen požadavek na vedení jednotné evidence. Modul bude mírně
upraven a doplněn. Přístup bude upraven pro evidenci čipů nebo pro evidenci poplatků. Na
městě bude vytvořena jednotná databáze za všechny městské obvody. Přístup do této databáze
bude i pro terénní pracovníky. V 1. polovině letošního roku bude evidence hotová. 
  
Ing. Palyza, předseda sboru starostů,  poděkoval všem za účast a ukončil dnešní pracovní
jednání.

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů konaného dne  18.3.2013

Přítomni:
Dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání

Zastupitelstva města Ostravy dne 20.3.2013, diskuze se zástupci vedení města
3. Různé, diskuze
4. Závěr

1. Zahájení
Ing.  Palyza,  předseda  sboru  starostů,  zahájil  a  řídil  dnešní  jednání.  Sbor  starostů  je
usnášeníschopný. Na základě požadavku  Ing. K., zástupce  společnosti DHV, který má pro
dnešní jednání připravené informace k cyklojízdě starostů, byl doplněn  program  o tento bod.
Program byl  schválen bez připomínek – jednomyslně. K zápisům z jednání sboru starostů ze
dne 28.1.2013 a 31.1.2013 nebyly připomínky. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 20.3.2013, diskuze se zástupci vedení města

Materiály pro 23. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 20.3.2013 byly projednány
dle programu a dodatku k programu. 

Projednání materiálů předkladatele Ing. Madeje, náměstka primátora 
Materiál č. 20 –  Obecně závazná vyhláška, kterou  se stanoví pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství…
Materiál č. 21 – Petice, týkající se Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. 
Materiál č.  27 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 9/2012, kterou se upravuje
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. 
Ing. Juroška
vznesl dotaz,  zda budou městským obvodům zaslány další  instrukce  pro zaměstnance,  či
vzory  formulářů  v souvislosti  s obecně  závaznou  vyhláškou,  kterou  se  upravuje  trvalé
označování psů a evidence jejich chovatelů. 
Ing. Madej
bude připravena vzorová darovací smlouva a v souvislosti s dotazy na tzv. bezdlužnost  občan
vyplní místopřísežné prohlášení, že u města nemá žádné pohledávky. Pokud nebudou uvedeny
pravdivé  údaje  může  být  udělena  správní  pokuta  až  do  výše  50  tis.  Kč.  Návrh  darovací
smlouvy a prohlášení budou zaslány na městské obvody. 
Mgr. Matějová
reagovala na podmínku pro zaevidování, a to do 30 dnů od aplikace čipu. 
Ing. Madej
třicetidenní lhůta je stanovena  z organizačních  důvodů, jelikož by mohlo dojít k problémům
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s evidencí  na konci roku.  

 
Mgr. Matějová
tlumočila  připomínku  zaměstnanců  úřadu z   pracovní  schůzky k tzv.  čipování  psů  –  aby
příspěvek města ve výši 100,- Kč byl zaveden v systému.  

Materiál č. 67, předkladatel Ing. Martin Štěpánek, Ph.D, náměstek primátora
 –  Návrh Zásad pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných
podobných her  včetně  návrhu na  vyhlášení  výběrového řízení  pro poskytování  účelových
dotací.
p. Bochnia
vznesl připomínku –  žádat o dotaci mohly v minulém roce   i  městské obvody, nyní toto
zásady neumožňují. 
Ing. Petřík
tato připomínka bude prověřena. 

Materiál č. 83, předkladatel Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora
– Významná veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č.7/2013
Ing. Petřík
poděkoval starostům za poskytnutou součinnost.

Diskuze se zástupci vedení města

Mgr. Sibinský
ve věci vyhlášky o provozování herních a výherních automatů bude svolána komise, které se
zúčastní i provozovatelé.  

Ing. Janáčková 
dotaz  k nárokovaným  finančním  nákladům  městských  obvodů,  které  vznikly  z důvodu
zavádění aplikace VERA.
Ing. Petřík
finanční náklady byly vysoké, bude zaslána odpověď.  

Ing. Palyza
bylo  požadováno  navýšení  dílčí  neinvestiční  dotace  pro  obvody,  (běžné  výdaje),  která
dlouhodobě stagnuje. 
Ing. Petřík
proběhla  diskuze,  měli  bychom  se  zaměřit  i  na  výběry  z loterií,  které  se  nevyvíjejí  dle
prognózy a rozpočet tak nebude naplněn. Tato záležitost bude řešena z přebytku hospodaření. 

Ing. Janáčková
podala informace z jednání komise pro začleňování menšin na které byl přítomen i ředitel
agentury p. Šimáček. Upozornění, že projekt nemá dostatečně velký efekt. 
Dotaz  na  výši  finančních  prostředků,  které  poskytuje  město  v souvislosti  s programem
sociální inkluze. 
Ing. Petřík
je přislíbeno financování z evropských fondů. 
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Mgr. Sibinský
dotaz, zda je prioritou města přidělovat byty za nízký nájem rodinám, kdy ani jeden člen
nepracuje. Na městské obvody se obracejí občané s požadavky na přidělení takových bytů, ale
městské obvody mají problém s tím, že nemají  byty  pro pracující a zaznamenávají nevoli
stavět sociální byty. 

Ing. Piperková 
připomínky se řešily na jednání pracovní skupiny. Měla by být  jiná propagace programu.
Ing. Hrabina
akce byly schváleny,  je třeba rozlišovat   byty určené  pro sociálně slabé a pro zdravotně
postižené. Mělo by se to řešit koncepčně. 
Ing. Janáčková
bytová koncepce bude asi schválená. Dotaz, zda v budoucnu město městským obvodům tyto
byty odejme.  
Ing. Hrabina
město o tom neuvažuje a na jednáních nic takového také neproběhlo. 
Ing. Poštová 
v našem městském obvodu bylo rekonstruováno 14 bytů, které jsou  typově menší. Problém
je, že zájem o malometrážní byty je obrovský a poptávku nejsme schopni uspokojit.

Ing. Holáň 
podána  informace  k  žádosti  města  o  provedení  pasportizace  dopravního  značení  na
komunikacích III. a IV. třídy. Městské obvody by musely vynaložit nemalé finanční náklady.
Vyslovil  nesouhlas s provedením pasportizace. 
Mgr.  Naď
městský  obvod  Hrabová  má  pasportizaci  dopravního  značení  vypracovanou  v roce  2004.
Samozřejmě již není  aktuální. 
Ing. Výtisk 
pro malé městské obvody to jsou zbytečně vynaložené finanční náklady, stačilo by provést
pouze zmapování dopravního značení a  zaslat upřesnění.  
Ing. Hrabina 
důvodem pro zaslání výše uvedené žádosti bylo upozornění, že město je přeplněno dopravním
značením a  proto vzešel  z porady vedení města tento úkol. 
Mgr. Sibinský
k umístění dopravního značení město vydává stanovisko. 

Ing. Hrabina 
informace k dopisu, který byl   zaslán na městské obvody s žádosti o spolupráci a zaslání
dokladů a smluv ve věci zastávek MHD. Následně proběhnou jednání se starosty jednotlivých
městských obvodů. 

p. Dlabal
vznesl dotaz, zda byli starostové osloveni zástupci společnosti Cautum s.r.o. s nabídkou na
úsporu energie.  
Mgr. Sibinský 
ano,  městský obvod Ostrava – Jih byl touto firmou osloven.  
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3. Ing. K. společnost DHV
podána informace k připravované cyklojízdě starostů. Seznámení s trasou – Slezská Ostrava –
Ostrava centrum – Mariánské Hory – Nová Ves – Svinov – Poruba – Krásné Pole. Návrh
termínu konání 20.9.2013 – termín byl na dnešním  jednání sboru starostů schválen. 

Informace k žádosti  o zaslání stanoviska městských obvodů, aby mohly být  jednosměrné
ulice  využívány cyklisty  v obou směrech.

4. Různé, diskuze
Ing. Palyza 
trvá požadavek sboru starostů na navýšení finančních prostředků na  běžné výdaje. 

Ing. Hrabina 
budou  vyhodnoceny  důležité  akce  městských  obvodů.  Budeme  hledat  způsob,  aby  byly
finanční prostředky z rozpočtové rezervy převedeny dříve.

Ing. Bochňák 
vyslovil  souhlas  s navýšením a  upozorňuje,  že  by   měla  být  provedena   revize  systému
přidělování těchto finančních prostředků  městským obvodům. Došlo k různým změnám jako
např. navýšení počtu obyvatel, navýšení počtu komunikací. Pořád zůstáváme na stejné  úrovni
jako  před mnoha lety.  Návrh na provedení aktualizace. 

Ing. Palyza
vyslovil názor, že by mělo dojít k přehodnocení kritérií – jiná rozloha, jiný počet obyvatel,
více veřejné zeleně, více školních zařízení, více komunikací a  posílit vliv na rozdělování dle
počtu obyvatel. 
Byla  podána  informace  k možnosti  žádat  o  dotace  pro  domovy  důchodců,  či  domovy
s pečovatelskou službou, dotace na údržbu komunikací a veřejné zeleně. 
Další otázkou zůstává financování výkonu státní správy. 

Ing. Stuchlý
navrhuje svolat samostatné jednání ve věci přehodnocení kritérií pro rozdělování finančních
prostředků. 

Ing. Palyza 
pro  poskytování  neúčelových  dotací  navrhuje  jako  jediné  kritérium  počet  obyvatel.
Doporučuje ostatním starostům  provést propočet. 

p. Civín 
nejjednodušším řešením  je aktualizovat kritéria a následně provést procentuální navýšení. 

5. Závěr
Ing. Palyza, předseda sboru starostů, poděkoval za účast a ukončil jednání. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba
Za správnost: 
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů konaného dne 22.4.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy dne 24.4.2013, diskuze se zástupci vedení města
3. Prezentace „Příprava města na období 2014“ –  Mgr. Jiří Hudec, vedoucí oddělení

externího financování, odbor ekonomického rozvoje MMO
4. Různé, diskuze
5. Závěr

1. Zahájení
Dnešní  jednání  zahájil  a  řídil  Ing.  Lumír  Palyza,  předseda  sboru  starostů.  Sbor  je
usnášeníschopný.  Byl  projednán  návrh  programu,   K programu  nebyly  připomínky,  byl
schválen jednomyslně. K zápisu z jednání sboru starostů ze dne 18.3.2013 nebyly připomínky.

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 24.4.2013, diskuze se zástupci vedení města. 

Materiály na  24.  zasedání  zastupitelstva  města  byly  projednány dle  programu zasedání  a
dodatku k programu. 

Mgr. Sibinský 
– městský obvod Moravská Ostrava zvažuje změnu v souvislosti s výší místního poplatku za
psy, která znamená změnu obecně závazné vyhlášky města. Jaký je postoj vedení města?
Ing. Petřík, Ing. Piperková – jedná se o návrh městského obvodu, vedení města s tímto nemá
problém. 

Ing. Holáň
 materiál č. 47 – Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
- podal vysvětlení, městský obvod nepřijal usnesení, jedná se o veřejné prostranství, které by
mělo  být  ve  vlastnictví  města  a  ne  soukromého  subjektu.  Od  roku  2005  je  souhlasné
stanovisko rady s nabytím pozemku, provedl se výkup cyklistické stezky. Město má záměr
prodat  pozemek  i  s cykloodpočívadlem za  účelem vybudování  parkoviště  pro  soukromou
firmu. 

Ing. Poštová
materiál  č. 42 –  Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Svinov 
zde je také rozdílné stanovisko městského obvodu a  města. 

Ing. Palyza 
materiál  č.  26  –  Koncepce  bydlení  SMO  –  Bytová  politika  SMO  na  úrovni  města  a
jednotlivých městských obvodů,  včetně rozboru financování. 
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Ing. Štěpánek 
podal vysvětlení - ve věci  sociální inkluze je připravena prezentace,  je to projekt pro všechny
sociálně vyloučené občany města Ostravy nejenom pro Romy a nepředpokládá se, že dojde ke
stěhování občanů  napříč městskými obvody. 

Mgr. Sibinský
bude svoláno samostatné jednání  starostů, kterých se to týká  s náměstky Ing. Štěpánkem a
Ing. Hrabinou. 

Ing. Štěpánek 
proběhne zvláštní jednání k sociální inkluzi a k bytové koncepci.

Ing. Kajnar  
je  to  podobná  záležitost  jako  s ochranou  ovzduší  -  z úřadu  vlády docházejí  dopisy ať  to
řešíme,  právní názor je takový, že toto je věc státu.  Musí být jasné co bude zajišťovat stát a
co obec, takže bude dobře, že Ostrava bude mít něco připraveno.

Mgr. Sibinský
přesun občanů z lokality do lokality může postihnout všechny městské obvody. Úřady práce
neplní svou úlohu. V lokalitě městského obvodu Ostrava – Jih přibylo v poslední době 16
nových ubytoven.  Úřady práce zasílají  příspěvek na bydlení  přímo na účet  provozovatele
ubytoven. 

Ing. Palyza 
navrhl termín samostatného jednání k sociální inkluzi a k bytové koncepci v polovině měsíce
května s tím, že pan náměstek představí prezentaci. 

Bc. Sucharda
návrh  na  zintenzivnění  kontroly   ubytoven.  Některé  budovy  byly  užívány  v rozporu
s kolaudačním  rozhodnutím,  došlo  i  k zastavení  vyplácení  dávek  a  úřadem  práce   bylo
zahájeno správní řízení.  Byla vyvinuta iniciativa a situace byla řešena i na úrovni vedení
města. 

Ing. Poštová 
podala informace o  zkušenostech v městském obvodu Svinov, kde se nachází jedna ubytovna.

Mgr. Matějová 
podala informace z porady tajemníků s pí Rovňákovou, na které  byla řešena problematika
sociálně  právní  ochrany  dětí.  Na  malých  městských  obvodech  je  tato  pracovní  funkce
kumulovaná. O výkon činnosti  mají být požádány větší obvody. 

Mgr. Sibinský
toto by mělo platit od r. 2014. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo normativ, kdy na
jednoho zaměstnance připadá určitý počet klientů. Na toto nejsou finanční prostředky a město
ani městské obvody od státu finance nedostanou. 

Ing. Štěpánek - sdělil, že tuto záležitost prověří. 
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Ing. Palyza
jednání dále pokračuje dotazy k materiálům č.  26 a 42 a 47

Materiál  č.  26  –  Koncepce  bydlení  SMO  –  Bytová  politika  SMO  na  úrovni  města  a
jednotlivých MOb včetně rozboru financování 
otázka zda platí, že tento materiál bude stažen z projednávání na 24. zasedání zastupitelstva
města?
Ing. Hrabina 
odpověděl, že ano, materiál bude stažen z projednávání. 

Ing. Poštová 
materiál č. 42 – Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Svinov. 
Ing. Hrabina
podal informace – byla  doplněna tabulka o výši  finančních  prostředků z nájmu, majitel je
omezen  a  nechce  investovat  na  pozemcích,  které  nemá  ve  svém vlastnictví.  Nám jde  o
lokalitu,  která  se  nachází  u  Svinovských mostů.  Nedošlo ke shodě s městským obvodem,
materiál byl doplněn a ať rozhodnou zastupitelé. 

Ing. Holáň
 materiál č. 47 – Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
byly doplněny informace,  pan starosta  podal  vysvětlení  ke stanovisku městského obvodu,
jednání probíhala na městě, městský obvod nebyl s výsledky jednání obeznámen. Měli jsme
informace, že město chce pozemky pro výstavbu lávky přes řeku Odru. Obec měla zájem  o
tuto lokalitu, zpracovává se projekt na využití luk, chtěli jsme to místo do vlastnictví již od r.
2005. 
Ing. Hrabina
město se obrátilo na vlastníky pozemků za účelem výstavby cyklostezky,  takže se jedná o
odkoupení  nebo souhlas.  Druhá strana chce pozemky sjednotit,  mohlo  by dojít  ke směně
pozemků. V této lokalitě se v letním období objevují černé stavby, pokud není podána stížnost
město to neví a tím pádem neřeší. Nyní se schvaluje záměr. 
Ing. Holáň 
v souvislosti s územním plánem proběhlo jednání stavebního úřadu a zástupci společnosti –
není znám výsledek. 

3. Prezentace „Příprava města na období 2014+

Ing. Václav  Palička  -  vedoucí odboru ekonomického rozvoje MMO

- výsledek vyjednávání ČR o rozpočtu  - vyjednáno  517 mld Kč
- regionální  operační  program  zanikne  bude  to  řešeno  integrovaným  regionálním

operačním programem. 
- přípravná fáze shromáždění podkladů -  probíhá od června 2012
- 373 projektových záměrů  v hodnotě 13.5 mld Kč. 
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4. Různé, diskuze

Ing. Palyza
proběhla  diskuze  ke  speciální  schůzce  včetně  prezentace  k sociální  inkluzi   s náměstkem
primátora Ing. Štěpánkem. Výsledkem diskuze bylo, že pro prezentaci k sociální inkluzi by
byl vhodnější termín schůzky až po uskutečnění jednání ve věci bytové koncepce. Termín a
místo jednání bude upřesněno.  
Schůzku k bytové koncepci města svolá náměstek primátora Ing. Hrabina. 

Mgr. Sibinský
kauza Baník -  jaký vliv to bude mít na městské obvody.
Ing. Hrabina 
požadavek na dokrytí financí pro město i městské obvody, Ing. Petřík, náměstek primátora,
ubezpečil, že město je v dobré finanční kondici takže neutrpí rozpočet a  tato záležitost  může
být řešena formou směnky, obligací. 
Ing Palyza
doplnil  informace,  byla  vypracována  studie  a   výsledkem  jsou   3  varianty:   1.  nákup
společnosti FC Baník,  2. nákup dceřiné společnosti Bazaly – vlastní pouze  majetek,  3.
pouze nákup  nemovitostí .

Mgr. Naď
vznesl  dotaz,  zda  došlo  k požadavku na  vyčíslení  energetické  spotřeby bytových domů a
objektů.
Šichnárek
městské obvody byly osloveny společností eCENTRE s požadavkem na spolupráci ve věci
vysoutěžení energie pro občany.  

Mgr. Matějová
vznesla dotaz, zda byly osloveny i jiné městské obvody s požadavkem na vyvěšení moravské
vlajky dne 5.7.2013 – ano, byly. 

5. Závěr
Ing. Palyza, předseda sboru starostů, poděkoval za účast a ukončil jednání. 

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, ÚMOb Poruba

Za správnost:
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů konaného dne 29.10.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1. Zahájení 
2. Dotazy, připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy, které se koná dne 30.10.2013, diskuze se zástupci vedení města
3. Různé, diskuze
4. Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů. Sbor je usnášeníschopný.
Byl  projednán  návrh  programu.  Oproti  pozvánce  došlo  k doplnění  programu  o  bod  –
Informace k celoměstskému štafetovému běhu na podporu projektu Ostrava  Evropské město
sportu 2014 - PhDr. Ing. J. H. K programu nebyly připomínky, byl schválen jednomyslně. 

2.  Dotazy,  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy, které se koná dne 30.10.2013, diskuze se zástupci vedení
města

Materiál č. 3 - 9, předkladatel Ing. Petr Kajnar – bez dotazů 

Materiál č. 10 – 12, předkladatel Ing. Dalibor Madej –  bez dotazů

Materiál č. 13 – předkladatel Ing. Dalibor Madej a Ing. Jiří Hrabina – bez dotazů

Materiál č. 14 – 45 – předkladatel Ing. Jiří Hrabina -  bez dotazů

Materiál č. 46 – 48 – předkladatel Ing. Tomáš Petřík 
materiál č. 47 – Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu SMO pro rok 2014 
Ing. Petřík podal vysvětlení – návrh obsahuje dvě zásadní změny:

1. kritéria  –  počet  obyvatel,  rozloha,  rozloha zeleně,  rozloha komunikací  v městském
obvodu

2. přerozdělování sdílených daní RUD – příspěvek na žáka, dojde k navýšení.
Rozpočty městských obvodů se posílí. 
Ing. Palyza – doplnil informaci – z RUD je určeno 7% - toto bude načteno k neúčelové dotaci,
kterou obvody získají. Rozhoduje se dle počtu dětí v mateřských a základních školách. Každý
rok dojde k aktualizaci. 

Materiály č. 49 – předkladatel Bc. Tomáš Sucharda – bez dotazů.

Materiál č. 50 – 54 – předkladatel Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. – bez dotazů.

Materiál č. 55 – 62 – předkladatel Ing. Simona Piperková – bez dotazů
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Materiál č. 63 –  předkladatel Ing. Lumír Palyza – bez dotazů. 

Materiál č. 64 -  předkladatel Ing. Juroška -  bez dotazů.

Projednány materiály dle dodatku k návrhu programu 28. zasedání zastupitelstva města  č. 65
– 93 – bez dotazů. 

Konstatováno, že všechny materiály dle programu a dle dodatku byly projednány. 

3. Diskuze se zástupci vedení města
 – bez dotazů

4. Diskuze, různé
Ing. Palyza 

- aktuální  informace v souvislosti  s obecně závaznou vyhláškou upravující   čipování
psů, evidenci a čerpání příspěvků na čipování. 

- v souvislosti  s regulací  hazardu  mají  městské  obvody  zaslat  stanovisko  na  město.
Zastupitelstvo města Ostravy bude rozhodovat v měsíci prosinci. 

Ing.  Petřík  –  doplnil  informace  -   městské  obvody musí  zaslat  stanovisko  zastupitelstva
městského obvodu. 

V. Mynář 
informace k výstavě Ostrava – evropské město sportu, která byla minulý týden  za přispění
města a kraje otevřena ve Štrasburku.
  
Ing. Poštová 
dotaz – jak  městské obvody projednávají  územní plán.
F. Šichnárek – městský obvod dává připomínky. 
K. Civín – příslib náměstka, že toto bude ještě jednou veřejně projednáváno.
Ing. Palyza – k územnímu plánu  bude svoláno pracovní jednání zastupitelů města Ostravy. 

Mgr. Matějová 
– poděkování za odvedenou práci a  výbornou spolupráci se zástupci Městské policie.  

P. Dlabal 
– může obvod počítat s tím, že  příjmy z privatizace bytového fondu  můžou být zahrnuty  do
příjmů na příští rok.
Ing. Palyza – to souvisí se sociální inkluzí, vše bude upřesněno.
Na jednání sboru starostů vznikl požadavek na náměstka Ing. Hrabinu – zpracovat a
předložit bytovou koncepci tak, aby bylo vše jasně specifikováno.

5.   Informace  k celoměstskému  štafetovému  běhu  na  podporu  projektu  Ostrava
Evropské město sportu 2014 - PhDr. Ing. J. H.

Štafetový běh se uskuteční dne 8.11.2013, start  bude u radnice městského obvodu Poruba
v 9:00 h. 
Informace  k organizačnímu zajištění  –  štafetu  bude doprovázet  vozidlo  městské  policie  a
vozidlo magistrátu. Ke štafetě se může připojit kdokoliv, třeba jen na krátký úsek trasy např.
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žáci  základních  a  středních  škol.  Na  jednotlivých  městských  obvodech  se  štafeta  zastaví
zhruba  tak  na  10  minut  na  občerstvení  a  starostové  jednotlivých  obvodů  se  podepíší  do
pamětní složky.  Informace a mapové podklady byly starostům městských obvodů zaslány.

Proběhla diskuze.

Mgr. Naď – mapové podklady nebyly součástí zaslané informace. 
Ing. H. – zajistím, aby mapové podklady byly odeslány všem starostům v průběhu dnešního
případně zítřejšího dne. 

6. Závěr 
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů, poděkoval za účast a ukončil jednání. 

Zapsala: Vladimíra Kubínová, Úřad městského obvodu Poruba

Za správnost: Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů
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Zápis z jednání sboru starostů ze dne 9.12.2013

Přítomni – dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky k materiálům, které budou projednány na zasedání Zastupitelstva

města Ostravy dne 11.12.2013, diskuze se zástupci vedení města 
3. Ing. V. V. (HZS MSK) – kontroly neobývaných bytů a uzávěrů plynu bytového fondu

města
4. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., VO OŽP MMO, Ing. K. B., J. M., OZO Ostrava s.r.o. –

Úprava  provozní  doby  ve  sběrných  dvorech  na  území  města,  koncepce  činnosti
sběrných dvorů

5. J. H., NanoGT a.s. – představení projektu NANOGT – nanotechnologické aplikace
6. Různé, diskuze
7. Závěr 

1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů. Sbor je usnášeníschopný.
Byl  projednán  návrh  programu.  K programu  nebyly  vzneseny  připomínky,  byl  schválen
jednomyslně. 
K zápisům z jednání sboru starostů ze dne 23.9.2013 a 29.10.2013 nebyly vzneseny žádné
připomínky. 

2.  Dotazy  a  připomínky  k materiálům,  které  budou  projednány  na  zasedání
Zastupitelstva města Ostravy dne 11.12.2013, diskuze se zástupci vedení města 

Materiál č. 3 – 9, předkladatel Ing. Petr Kajnar – bez dotazů

Materiál č. 10 – 17, předkladatel Ing. Madej – bez dotazů 

Ing. Palyza – projednání tématu čipování a evidence psů, je  v zájmu městských obvodů mít
evidenci psů, diskutována je  možnost posunutí termínu, konzultovat se  zástupci městské
policie,  aby  nejprve  občany  upozorňovali  na  jejich  povinnost  mít  psa  v evidenci  a
načipovaného. 

Materiál č. 18, předkladatelé Ing. Hrabina, Ing. Madej  
Návrh na koupi  vodovodů,  kanalizací  pro veřejnou potřebu a  uzavření  kupní  smlouvy se
společností RPG Byty, s.r.o. 

Ing. Juroška 
- upozornění na možnost vzniku řady problémů, ne vždy existuje  napojení, nejsou vodoměry,
některé úseky jsou  v havarijním stavu, dotaz zda je vyčleněna částka na opravy komunikací
v případě zásahu do komunikací z těchto důvodů. 
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Ing. Hrabina
-  jde  o  dlouhodobou  záležitost,  která  se  řešila  již  za  náměstka  primátora  Ing.  Ženatého.
K převodu by mělo dojít od roku 2014 a 2015. Před 6 lety bylo doporučeno jak postupovat,
jednáme  v souladu  se  společností  OVaK.  Je  rozděleno,  kdo  bude  nákladovat  přípojky.
Provedení opravy komunikace je povinností investora, realizátora stavby. 

Ing. Juroška
upozornění na komunikaci ul. Ferdinandova,  na opravu  máme finanční  prostředky z města,
bylo by dobré skloubit případné opravy kanalizace a komunikace. 
Ing. Hrabina 
tuto záležitost doporučuji  řešit s investičním odborem.

Materiál č. 19 – 88, předkladatel Ing. Hrabina – bez dotazů.

Ing. Bernfeldová 
–  upozornění   –  materiály  pro  jednání  Zastupitelstva  města  Ostravy  nejsou  na  internetu
k nahlédnutí,  je hlášeno stránka nenalezena.  Proto žádám o případné projednání  materiálů
před jednáním ZMO,  pokud to bude nutné.

Materiál č. 89 – 91, předkladatel Ing. Petřík  – bez dotazů.

Ing. Bernfeldová 
– z projednávání byl stažen materiál, týkající se návrhu obecně závazné vyhlášky na regulaci
hazardu. V jakém časovém horizontu bude tento materiál projednán?

Ing. Petřík 
–  seznámil s postupem, materiál předložen není dle usnesení RMO, návrh obecně závazné
vyhlášky bude posouzen renomovanou právní  společností.  Informace k dopisu společnosti
SPELOS adresovanému zastupitelům města, že se jedná o diskriminaci. 
Žádost policie na prošetření celé záležitosti, pravděpodobně dle trestního oznámení. 
Předpoklad předložení návrhu vyhlášky k projednání v ZMO je  únor 2014, účinnost vyhlášky
od 1.1.2015. 

Mgr. Sibinský
- informoval o tom, že Městský obvod Ostrava – Jih také obdržel žádost policie. 
Bude vznesen požadavek  na finální názor zastupitelstva městského obvodu ke stanovisku,
které bylo přijato k návrhu vyhlášky na regulaci hazardu.

Materiál č. 92, předkladatel Ing. Petřík
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2014

Úvodní slovo Ing. Petříka - 7 miliard 341 mil. Kč.  Očekáváme pozitivní vývoj ve sdílených
daních, účinnost 1.1.2015.
Výdaje – ve stejné výši, kapitálová část – vlastní zdroje, směnečný program z minulého roku,
příjmy z evropské investiční banky. 
Součástí je i dotace na žáka – 128 mil. Kč, dojde k posílení u městských obvodů. 
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Ing. Hrabina 
- doplnil informaci, investiční část rozpočtu zůstává ve výši  60 mil. Kč na nové akce, v roce
2014, musí být všechny akce ukončeny. Zůstávají akce s dotací, toto nebylo možné jinak řešit.
Klíčem pro městské obvody je počet obyvatel.

- p. Dlabal 
-  pro  městské  obvody bude  plusem poskytnutý  finanční   příspěvek   na  žáka,  ale  budou
kráceny prostředky na výkon státní správy. 

Ing. Petřík 
– metodika je stejná, nebyla změněna. 

Ing. Výtisk 
– investiční dotace by měly být i pro malé městské obvody, bude toto sděleno písemně?

Ing. Hrabina 
– ano, sdělení bude zasláno písemně.

Mgr. Sibinský
 – jaký to bude mít dopad na získávání dotací, bude čím dokrýt dotační tituly? 

Ing. Hrabina 
– to by mělo být dokryto i z finančních  prostředků poskytnutých jako příspěvek na žáka.

Ing. Petřík 
– druhá část jsou zdroje ze směnečného programu. Zvážit a přijmout systémová řešení která
projednáme.  Tak jak to bylo dříve systémově.  Celková zadluženost města klesne v příštím
roce. 

Bc. Sucharda 
– upřesnění – kolik město schválilo materiálů kdy obvod žádal, Ing. Palička toto připraví. Je
600-800 mil. Kč,  které město bude dávat na školská zařízení. Do konce roku budeme vědět
přesné číslo. 

Ing. Hrabina 
– aby městské  obvody neztrácely motivaci, do doby než bude schválen nový rámec EIB, aby
městské obvody dávaly žádosti  ke schválení. 

Materiály č. 93 – 102, předkladatel Ing. Štěpánek  – bez dotazů.

Ing. Palyza 
- upozornění, aby byla ze strany starostů věnována pozornost sociální inkluzi.  

Materiály č. 103 – 110, překladatelka Ing. Piperková – bez dotazů.

Projednání dodatku k návrhu programu 29. zasedání zastupitelstva města:  
materiály č. 112 – 117, předkladatel Ing. Kajnar  
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Ing. Juroška 
–  k návrhu OZV Statutu – čl.  10 odst. 15 – žádosti o dotace městských obvodů  a jejich
oprávnění  - procedurálně náročné – nešlo by to upravit – musí být  schváleno zastupitelstvem
městského obvodu  po předchozím souhlasu rady města.  

Ing. Petřík
 – doporučuji zkonzultovat s JUDr. Babkou 

Ing. Poštová
 – dary nám vstupují do limitu, který má rada městského obvodu do rozpočtových opatření,
nemělo by to být započítáváno do limitu. 

Ing. Petřík
 – doporučuji předložit  připomínky k projednání ve statutovém výboru. 

Materiály č. 118-119, předkladatel Ing. Madej  – bez dotazů.

Materiály č. 120-131, předkladatel Ing. Hrabina  – bez dotazů.

Materiály č. 132 – 137, předkladatel Ing. Petřík
Ing. Juroška 
–  k materiálu  č.  137  –  návrh  OZV  o  místním  poplatku  z ubytovací  kapacity,  odst.   6)
osvobození a úlevy – nemělo by to být vymezeno, aby se nevztahovalo na ubytovny. 

Ing. Petřík
- takto to není míněno, ale bude to vymezeno. Výše poplatku např. ve Vídni -  4% z ceny
ubytování. 

Ing. Štěpánek 
–  z důvodu  provedení  kontroly ubytovací  kapacity  nám to  umožnilo  vstupovat  do  těchto
zařízení. 

Materiál č. 138, předkladatel Ing. Sucharda – bez dotazů.

Materiály č. 139-144, předkladatel Ing. Štěpánek – bez dotazů.

Všechny materiály dle programu a dle dodatku byly projednány. 

Diskuze se zástupci  vedení města:
Mgr. Sibinský 
–  dotaz na Ing.  Štěpánka – před 14 dny bylo na  jednání svazu obcí  a  měst  doporučeno
k řešení zrušení opatření ministra Drábka stáhnutí výplaty sociálních dávek na úřady práce.
Návrh, že by se to mělo vrátit zpátky na městské obvody.  Jak se k tomu staví město?  
Ing. Štěpánek 
-  je to doporučující návrh. My nemáme žádnou takovou informaci, až obdržíme oficiální
informaci,  budeme se tím zabývat. 



NECIPUJTENAS.CZ

p. Dlabal 
–  poděkování  náměstkům   za  účast  na  slavnostním  ukončení  rekonstrukce  náměstí  ve
Vítkovicích a předání do provozu.  

3. Ing. V. V.  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - prezentace

Požadavky na východové dveře z bytových domů z hlediska požární bezpečnosti

- požadavek na vstupní dveře do bytových domů – dveře se zamykají – není zabezpečen
únik osob, to se týká přístupu i do sklepních prostor

- seznámení s právními předpisy
- požadavky na východové dveře z bytových domů z pohledu evakuace
- požadavky na východové dveře z bytových domů z pohledu vstupu jednotek požární

ochrany
- uzamykání sklepních prostor v bytových domech 
- stávající systém uzamykání nepředstavuje pro hasiče problém, jiné formy uzamčení je

nutno projednat.

Ing. Holáň
 – požadavky na dveře v objektech mateřských škol
Ing. V. 
– to je nekompromisně  dáno zákonem, je to jiné než u bytových domů 

Problematika byla projednáno na sboru starostů a nynější systém nepředstavuje pro městské
obvody problém. 
Prezentace je přílohou zápisu. 

Analýza nástupních ploch vybraných objektů na území Statutárního města Ostravy –
prezentace 

- analýza nástupních ploch  u objektů s počtem 15 a více nadzemních podlaží
- specifikace nástupní plochy
- výškové domy v Ostravě
- klasifikace nástupních ploch u výškových domů
- bez závad je pouze 9 nástupních ploch u 54 objektů
- nástupní plocha je plocha pro ustavení výškové techniky
- potřebujeme součinnost městských obvodů

Písemný materiál byl předán zástupcům  velkých městských obvodů s  žádostí o součinnost. 

4. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., VO OŽP MMO, Ing. K. B., J. M., OZO Ostrava s.r.o. –
Úprava provozní doby ve sběrných dvorech na území města, koncepce činnosti sběrných
dvorů

Starostům byl  předán písemný materiál.



NECIPUJTENAS.CZ

- sběrné dvory – reagovali jsme na dotazy občanů a chtěli jsme sjednotit provozní dobu
- máme 3 typy sběrných dvorů
- prodloužená provozní doba 

p. Civín
 – ve sběrném dvoře v Martinově je z provozní doby vyjmuta neděle.
Ing. B. 
– bylo přihlédnuto k tomu, že dle tzv. protihlukové vyhlášky se v neděli nesmí sekat tráva,  je
otevřeno v pondělí, jsou  otevřeny jiné sběrné dvory. 

Ing. B.
 – podána informace o  provozu OZO v době vánočních svátků – jezdí se denně,  výjimka je
pouze  nový rok – nejezdí se. 

J. M. 
- sběrné dvory jsou v době vánočních svátků uzavřeny. Ostatní dny je běžná provozní doba. 

5. J. H., NanoGT a.s. – představení projektu NANOGT – nanotechnologické aplikace
Prezentace:
- představení společnosti
- představení projektu
- cílem projektu je zvýšení kvality ovzduší v předškolních zařízeních
- nanotechnologická aplikace byla provedena v Městské nemocnici v Ostravě
- v pilotní části projektu je zapojeno 30 mateřských škol
-  partnerem  projektu  je  Státní  zdravotní  ústav,  Masarykova  univerzita  Brno,  MUDr. B.
primářka dětského oddělení Nemocnice Karviná.

Závěr
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů, poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala:
Vladimíra Kubínová, Úřad městského obvodu Poruba

Za správnost: 
Ing. Lumír Palyza, předseda sboru starostů


