
Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zápis 

                                                                      

Zápis 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 05.11.2018 

Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava  

Předsedající: Mgr. Sylvie Tobiczyková, Ing. Zuzana Ožanová 

Přítomno: 35 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

Zahájení: 16:00 hodin 

Přestávka: 16:20 - 16:30 hodin 

 17:10 - 17:15 hodin 

 17:35 - 17:45 hodin 

 18:00 - 18:10 hodin 

Ukončení: 18:45 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Hurta a Ing. Rostislav Řeha 

 Hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0001/ZMOb1822/1/18  Schválení ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání 

0002/ZMOb1822/1/18  Schválení programu ustavujícího zasedání 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0003/ZMOb1822/1/18  Volba členů volební komise pro volbu starosty městského 

obvodu, místostarostů městského obvodu, dalších členů 

rady městského obvodu a výborů zastupitelstva 

městského obvodu 

0004/ZMOb1822/1/18  Stanovení počtu členů rady městského obvodu 

0005/ZMOb1822/1/18  Stanovení počtu místostarostů městského obvodu 

0006/ZMOb1822/1/18  Volba starosty městského obvodu 

0007/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0008/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0009/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0010/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0011/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0012/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0013/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0014/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0015/ZMOb1822/1/18  Svěření úkolů starostovi městského obvodu 

a místostarostům městského obvodu 

0016/ZMOb1822/1/18  Určení místostarosty městského obvodu, který bude 

zastupovat starostu městského obvodu v době jeho 

nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními 

místostarosty 

0017/ZMOb1822/1/18  Zřízení finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0018/ZMOb1822/1/18  Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0019/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0020/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0021/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0022/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0023/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0024/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0025/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0026/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0027/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0028/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0029/ZMOb1822/1/18  Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0030/ZMOb1822/1/18  Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0031/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0032/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0033/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0034/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0035/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0036/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0037/ZMOb1822/1/18  Stanovení členů zastupitelstva městského obvodu 

dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 

0038/ZMOb1822/1/18 01/VED/01 Návrh stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce 

0039/ZMOb1822/1/18  Vydání Dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

RAD 2018-05 

 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

- upravený program ustavujícího zasedání městského obvodu 

- materiál č. 01/VED/01 Návrh stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu za výkon funkce 
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Členové zastupitelstva obdrželi písemně před ustavujícím zasedáním zastupitelstva následující 
písemnosti: 

- RAD 2014-06 Volební řád Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- RAD 2018-05 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

Zahájení 

Mgr. Sylvie Tobiczyková v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zahájila ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz a přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva.  

 
 

Mgr. Sylvie Tobiczyková konstatovala, že před zahájením ustavujícího zasedání bylo přítomným 

členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městského obvodu 

dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 
 
Složení slibu 

 

Mgr. Sylvie Tobiczyková představila tajemnici úřadu Mgr. Leonu Večeřovou, která znění slibu člena 

zastupitelstva přečetla, a následně přítomní členové zastupitelstva slib složili a stvrdili jej svým 

podpisem v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Organizační záležitosti 

Tajemnice Mgr. Večeřová představila vedoucí odborů, samostatných oddělení a právníky úřadu 

městského obvodu. 

Mgr. Sylvie Tobiczyková informovala o ustanovení politických klubů v souladu s čl. 17 odst. 3 platného 

jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu: 

- politický klub zastupitelů KSČM, 

- politický klub zastupitelů Ostravak, 

- politický klub zastupitelů ANO 2011, 

- politický klub zastupitelů ODS, 

- politický klub zastupitelů České pirátské strany. 
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Schválení ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání 

Návrh Mgr. Tobiczykové: pan Jiří Hurta a Ing. Rostislav Řeha. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0001/ZMOb1822/1/18 

 

Schválení programu ustavujícího zasedání 

Návrh Mgr. Tobiczykové: schválit upravený program zasedání, který byl zastupitelům předložen na stůl. 

Návrh Ing. Ožanové: doplnit program zasedání o bod „Vydání Dodatku č. 1 Jednacího řádu 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz RAD 2018 05“. 

Hlasování o doplněném a pozměněném programu zasedání: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0002/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů volební komise pro volbu starosty městského obvodu, místostarostů městského obvodu, 
dalších členů rady městského obvodu a výborů zastupitelstva městského obvodu 

Mgr. Tobiczyková požádala členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy podali návrhy na členy volební 

komise. 

Návrh Ing. Macháčka: pan Jiří Hurta. 

Návrh Ing. Vaňkové: Ing Miroslav Svozil. 

Návrh pana Veselky: pan Vladimír Redl. 

Návrh Ing. Adámka: Mgr. Hana Strádalová. 

Návrh Ing. Řehy: Ing. Kamil Tomáš. 

Návrh Mgr. Tobiczykové: hlasovat o složení volební komise dle výše uvedených návrhů. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0003/ZMOb1822/1/18 
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Mgr. Tobiczyková vyhlásila 10 minutovou přestávku, v průběhu které se volební komise přemístila 

do čela zasedacího sálu. Následně členové volební komise zvolili předsedou volební komise 

Ing. Miroslava Svozila. 

 

Stanovení počtu členů rady městského obvodu 

Návrh Ing. Ožanové: počet členů rady městského obvodu stanovit na 9. 

Návrh Ing. Adámka: počet členů rady městského obvodu stanovit na 7. 

Hlasování o návrhu Ing. Adámka - 7 členů rady: hlasovalo pro 10, proti 20, zdržel/lo se 5, 

nehlasoval/o 0. 

Usnesení nepřijato. 

Hlasování o návrhu Ing. Ožanové - 9 členů rady: hlasovalo pro 19, proti 10, zdržel/lo se 6, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0004/ZMOb1822/1/18 

 

Stanovení počtu místostarostů městského obvodu 

Návrh Ing. Ožanové: počet místostarostů městského obvodu stanovit na 4. 

Návrh Ing. Adámka: počet místostarostů městského obvodu stanovit na 3. 

Hlasování o návrhu Ing. Adámka - 3 místostarostové: hlasovalo pro 10, proti 18, zdržel/lo se 7, 

nehlasoval/o 0. 

Usnesení nepřijato. 

Hlasování o návrhu Ing. Ožanové - 4 místostarostové: hlasovalo pro 19, proti 10, zdržel/lo se 6, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0005/ZMOb1822/1/18 

 

Mgr. Tobiczyková požádala předsedu volební komise, Ing. Svozila, aby se ujal následujících voleb 

dle schváleného programu zasedání.  

 

Ing. Svozil informoval, že dle platného jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu je hlasování 

veřejné. 
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Volba starosty městského obvodu 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy. 

Návrh pana Veselky: Ing. Zuzana Ožanová. 

Návrh Ing. Adámka: Ing. Petra Bernfedlová. 

Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasili a dle vznesených požadavků se představili. 

Hlasování o návrhu Ing. Adámka - Ing. Bernfeldová: hlasovalo pro 10, proti 14, zdržel/lo se 11, 

nehlasoval/o 0. 

Usnesení nepřijato. 

Hlasování o návrhu pana Veselky - Ing. Ožanová: hlasovalo pro 19, proti 9, zdržel/lo se 7, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0006/ZMOb1822/1/18 

 

Ing. Svozil poblahopřál Ing. Zuzaně Ožanové ke zvolení do funkce starostky městského obvodu 

a požádal ji, aby předstoupila před zastupitelstvo městského obvodu, převzala závěsný znak se státním 

znakem České republiky a následně pokračovala v předsedání ustavujícího zasedání zastupitelstva 

městského obvodu. 

 

Starostka Ing. Ožanová poděkovala Ing. Petře Bernfeldové a celé radě za dlouhodobou práci v minulém 

volebním období a následně předala slovo zpět Ing. Svozilovi. 

 

Volba místostarostů městského obvodu 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy na místostarosty 

městského obvodu, kteří se budou volit 4.  

Návrh Bc. Jodlovského: Ing. Valentina Vaňková. 

Návrh pana Veselky: Mgr. Alena Pataky. 

Návrh Ing. Řehy: Ing. David Witosz a Ing. Rostislav Řeha. 

Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasili a dle vznesených požadavků se představili. 
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Ing. Svozil informoval, že o kandidátech se bude postupně hlasovat v abecedním pořadí.   

Hlasování o návrhu pana Veselky - Mgr. Pataky: hlasovalo pro 19, proti 8, zdržel/lo se 8, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0007/ZMOb1822/1/18 

 

Volba místostarostů městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Řehy - Ing. Řeha: hlasovalo pro 19, proti 10, zdržel/lo se 6, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0008/ZMOb1822/1/18 

 

Volba místostarostů městského obvodu 

Hlasování o návrhu Bc. Jodlovského - Ing. Vaňková: hlasovalo pro 19, proti 9, zdržel/lo se 7, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0009/ZMOb1822/1/18 

 

Volba místostarostů městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Řehy - Ing. Witosz: hlasovalo pro 19, proti 10, zdržel/lo se 6, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0010/ZMOb1822/1/18 

 

Volba dalších členů rady městského obvodu 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy na členy rady 

městského obvodu, kteří se budou volit 4.  

Návrh starostky Ing. Ožanové: Petr Veselka a Mgr. Petr Kuś. 

Návrh Ing. Vaňkové: Bc. Ladislav Jodlovski. 

Návrh Ing. Řehy: JUDr. Lukáš Jansa. 

Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasili a dle vznesených požadavků se představili. 
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Hlasování o návrhu Ing. Řehy - JUDr. Jansa: hlasovalo pro 19, proti 7, zdržel/lo se 8, nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0011/ZMOb1822/1/18 

 

Volba dalších členů rady městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Vaňkové - Bc. Jodlovski: hlasovalo pro 19, proti 11, zdržel/lo se 5, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0012/ZMOb1822/1/18 

 

Volba dalších členů rady městského obvodu 

Hlasování o návrhu starostky Ing. Ožanové - Mgr. Kuś: hlasovalo pro 19, proti 10, zdržel/lo se 6, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0013/ZMOb1822/1/18 

 

Volba dalších členů rady městského obvodu 

Hlasování o návrhu starostky Ing. Ožanové - P. Veselka: hlasovalo pro 19, proti 7, zdržel/lo se 9, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0014/ZMOb1822/1/18 

 

Ing. Svozil předal slovo starostce Ing. Ožanové, která poděkovala předsedovi volební komise 

za provedení voleb a pogratulovala nově zvoleným místostarostům a členům rady městského obvodu.  

 

Starostka ing. Ožanová vyhlásila 5 minutovou přestávku, v průběhu které se místostarostové přesunuli 

do čela zasedacího sálu za předsednický stůl. 
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Svěření úkolů starostovi městského obvodu a místostarostům městského obvodu 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1. svěřuje 

starostce městského obvodu v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat a koordinovat 

tyto úseky činnosti: 

- interní audit a finanční kontrola  

- požární ochrana 

- integrovaný záchranný systém  

- krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy  

- vztahy k veřejnosti a prezentace  

- zastupování obvodu navenek 

- územní řízení a stavební řád  

- strategický rozvoj (územní plán, rozvoj města, nakládání se strategickým majetkem, souhlasy 

s umístěním stavby)  

- silniční hospodářství  

- ostatní úseky v samostatné působnosti obvodu, které nejsou svěřeny žádnému z místostarostů 

 

2. svěřuje 

1. místostarostovi Ing. Davidu Witoszovi v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

- doprava 

- komunální služby  

- stavební investice  

- hospodaření s byty a nebytovými prostory včetně jejich nabytí a prodeje 

 

3. svěřuje 

2. místostarostce Ing. Valentině Vaňkové v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

- rozpočet a finanční hospodaření 

- hospodaření s nemovitým majetkem včetně jeho nabytí a prodeje mimo bytů a nebytových 

prostor 
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4. svěřuje 

3. místostarostce Mgr. Aleně Pataky v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat a koordinovat 

tyto úseky činnosti: 

- sociální věci 

- školství, mládež, tělovýchova a kultura  

 

5. svěřuje 

4. místostarostovi Ing. Rostislavu Řehovi v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

- informační systémy  

- otevřená radnice 

- životní prostředí 

- veřejné zakázky 

 

6. svěřuje 

členovi rady JUDr. Lukáši Jansovi v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat a koordinovat 

tyto úseky činnosti: 

- veřejný prostor a architektura 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o návrhu usnesení: hlasovalo pro 19, proti 8, zdržel/lo se 6, nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0015/ZMOb1822/1/18 

U hlasování nepřítomen Ing. Jiří Havlíček. 

 

Určení místostarosty městského obvodu, který bude zastupovat starostu městského obvodu v době jeho 
nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními místostarosty 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1. určuje 

zastupováním starostky městského obvodu v době jeho nepřítomnosti místostarostu městského 

obvodu Ing. Davida Witosze 
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2. určuje 

v době nepřítomnosti starostky městského obvodu a místostarosty městského obvodu, 

zastupujícího starostku městského obvodu, v době jeho nepřítomnosti, zastupují starostku 

městského obvodu místostarostové městského obvodu v tomto pořadí: 

a) paní Ing. Valentina Vaňková 

b) paní Mgr. Alena Pataky 

c) pan Ing. Rostislav Řeha 

Hlasování o návrhu usnesení: hlasovalo pro 19, proti 9, zdržel/lo se 7, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0016/ZMOb1822/1/18 

 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se nyní přistoupí ke zřízení finančního a kontrolního 

výboru, volbě jejich předsedů a členů pro volební období 2018 - 2022, kdy počet členů výborů bude 

vždy lichý, nejméně tříčlenný. 

 

Zřízení finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Návrh starostky Ing. Ožanové: počet členů finančního výboru stanovit na 11. 

Hlasování o návrhu usnesení: hlasovalo pro 29, proti 0, zdržel/lo se 3, nehlasoval/o 3. 

Přijato usnesení č. 0017/ZMOb1822/1/18 

 

Starostka Ing. Ožanová předala slovo Ing. Svozilovi. 

 

Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Ing. Svozil informoval členy zastupitelstva, že předsedou finančního výboru může být pouze člen 

zastupitelstva. 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy na předsedu 

finančního výboru. 
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Návrh pana Havelky: Ing. Vít Macháček. 

Návrh Ing. Bernfeldové: Ing. Robert Adámek. 

Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasili 

Hlasování o návrhu Ing. Bernfeldové - Ing. Adámek: hlasovalo pro 10, proti 10, zdržel/lo se 14, 

nehlasoval/o 1. 

Usnesení nepřijato. 

Hlasování o návrhu pana Havelky - Ing. Macháček: hlasovalo pro 32, proti 1, zdržel/lo se 1, 

nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0018/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy na členy 

finančního výboru, kterých se bude volit 10. 

Návrh pana Veselky: Vladimír Redl, Jiří Malášek a Petr Veselka. 

Návrh Ing. Vaňkové: Bc. Ladislav Jodlovski a Ing. Jiří Výtisk. 

Návrh Ing. Macháčka: Jan Havelka. 

Návrh Ing. Řehy: Ing. Kamil Tomáš a Mgr. Barbora Vojkovská. 

Návrh Ing. Bernfeldové: Ing. Robert Adámek, Ing. Jiří Havlíček a Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

Návrh pana Starého: Vladimíra Dluhošová. 

 

Starostka Ing. Ožanová vyhlásila na základě požadavku předsedy politického klubu KSČM 

10 minutovou přestávku. 

 

Všichni navržení kandidáti na členy finančního výboru se svou kandidaturou po ukončení přestávky 

souhlasili. 
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Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu  

Hlasování o návrhu Ing. Bernfeldové - Ing. Adámek: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 1, 

nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0019/ZMOb1822/1/18 

  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu pana Starého - V. Dluhošová: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, 

nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0020/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Macháčka - J. Havelka: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0021/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu  

Hlasování o návrhu Ing. Bernfeldové - Ing. Havlíček: hlasovalo pro 12, proti 4, zdržel/lo se 19, 

nehlasoval/o 0. 

Usnesení nepřijato. 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu  

Hlasování o návrhu Ing. Vaňkové - Bc. Jodlovski: hlasovalo pro 25, proti 4, zdržel/lo se 5, 

nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0022/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu  

Hlasování o návrhu pana Veselky - J. Malášek: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 4, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0023/ZMOb1822/1/18 
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Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu pana Veselky - V. Redl: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 4, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0024/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Řehy - Ing. Tomáš: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/o 3. 

Přijato usnesení č. 0025/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu pana Veselky - P. Veselka: hlasovalo pro 24, proti 3, zdržel/lo se 8, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0026/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Řehy - Mgr. Vojkovská: hlasovalo pro 26, proti 0, zdržel/lo se 7, 

nehlasoval/o 2. 

Přijato usnesení č. 0027/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Vaňkové - Ing. Výtisk: hlasovalo pro 30, proti 1, zdržel/lo se 4, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0028/ZMOb1822/1/18 

 

Z důvodu zvolení potřebného počtu členů finančního výboru se o posledním z kandidátů nehlasovalo. 
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Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Návrh starostky Ing. Ožanové: počet členů kontrolního výboru stanovit na 7. 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

 

Starostka Ing. Ožanová vyhlásila na základě požadavku předsedy politického klubu České pirátské 

strany 10 minutovou přestávku. 

 

Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/o 4. 

Přijato usnesení č. 0029/ZMOb1822/1/18 

 

Starostka Ing. Ožanová předala slovo Ing. Svozilovi. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy na předsedu 

kontrolního výboru. 

Návrh Ing. Adámka: Ing. Petra Bernfeldová. 

Navržená se svou kandidaturou souhlasila. 

Hlasování o návrhu Ing. Adámka - Ing. Bernfeldová: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 1, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0030/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Ing. Svozil požádal členy zastupitelstva, aby v rámci rozpravy předkládali své návrhy na členy 

kontrolního výboru, kterých bude voleno 6. 
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Návrh pana Veselky: Mgr. Petr Kuś. 

Návrh Ing. Vaňkové: Mgr. Sylvie Tobiczyková. 

Návrh Ing. Macháčka: RSDr. Jaroslav Bečák. 

Návrh paní Dluhošové: Robert Starý. 

Návrh Ing. Adámka: Ing. Roman Ščurek. 

Návrh Ing. Řehy: Mgr. Martin Kučera. 

Všichni navržení kandidáti na členy kontrolního výboru se svou kandidaturou souhlasili. 

Hlasování o návrhu Ing. Macháčka - RSDr. Bečák: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0031/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu  

Hlasování o návrhu Ing. Řehy - Mgr. Kučera: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0032/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu  

Hlasování o návrhu pana Veselky - Mgr. Kuś: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0033/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu paní Dluhošové - R. Starý: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0034/ZMOb1822/1/18 

 

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Adámka - Ing. Ščurek: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/o 1. 

Přijato usnesení č. 0035/ZMOb1822/1/18 



Statutární město Ostrava Zápis 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

            18/21 

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o návrhu Ing. Vaňkové - Mgr. Tobiczyková: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 1, 

nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0036/ZMOb1822/1/18 

 

Starostka Ing. Ožanová poděkovala předsedovi volební komise a volební komisi za veškeré zrealizované 

volby.  

 

Stanovení členů zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1. stanovuje 

dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva pro výkon funkce: 
 

- Ing. David Witosz 

- Mgr. Alena Pataky 

- Ing. Rostislav Řeha 
 

ostatní členové rady budou své funkce vykonávat jako neuvolnění funkcionáři 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o návrhu usnesení: hlasovalo pro 21, proti 4, zdržel/lo se 10, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0037/ZMOb1822/1/18 

 

Materiál č. 01/VED/01 

Návrh stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu za výkon 
funkce 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: doplnit bod 1) návrhu usnesení o částku 21.823 Kč, 

jako odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a o částku 39.281 Kč jako odměnu za výkon 

funkce neuvolněného místostarosty a bod 3) návrhu usnesení, kdy se první odrážka upraví takto: 

„pro uvolněné členy zastupitelstva a pro starostu a místostarosty městského obvodu v obdobné výši 

jako zaměstnancům obce“. 
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Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 25, proti 2, zdržel/lo se 8, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0038/ZMOb1822/1/18 

 

Vydání Dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz RAD 
2018-05 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1. vydává 

s účinností od 09.11.2018 Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz RAD 2018-05, kterým se mění článek 17 odst. 2, který nově zní: 

 

K ustanovení politického klubu je potřeba nejméně 2 členů zastupitelstva. Člen zastupitelstva 

může být členem pouze jednoho politického klubu.  

 

a odstavec 4, který zní: 

 

Klub zaniká, oznámí-li tuto skutečnost předseda klubu starostovi písemně, nebo klesne-li 

jeho počet pod dva členy. 
2. ukládá 

realizovat bod 1) návrhu usnesení 

Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu     T: 9.11.2018 

Hlasování o návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/o 0. 

Přijato usnesení č. 0039/ZMOb1822/1/18 
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Různé: 

1. Starostka Ing. Ožanová zrekapitulovala pár organizačních záležitostí: 

- zastupitelům městského obvodu byly vytvořeny e-mailové adresy, na které budou zasílány 

veškeré potřebné informace k výkonu funkce zastupitele městského obvodu, včetně pozvánek, 

programů a materiálů na zasedání zastupitelstev, 

- materiály na jednotlivá zasedání orgánů městského obvodu budou ukládána na datovém úložišti - 

o jejich vložení budou zastupitelé městského obvodu vždy informováni prostřednictvím e-mailu, 

- zastupitelům bude pro výkon funkce předána, v případě zájmu, výpočetní technika oddělením 

informačních technologií, 

- zastupitelům městského obvodu budou zřízeny osobní schránky v budově Radnice městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (průchozí chodba za podatelnou) - o termínu vyzvednutí klíčů 

bude informovat odbor vnitřních věcí. 

2. Starostka Ing. Ožanová požádala členy zastupitelstva, kteří mají zájem přijímat prohlášení 

snoubenců u vstupu do manželství, aby tuto skutečnost nahlásili po ukončení zasedání vedoucí 

odboru vnitřních věcí. 

3. Ing. Petra Bernfeldová vznesla dotaz, zda v rámci mimořádné rady budou schvalovány další 

termíny jednání orgánů městského obvodu. Starostka Ing, Ožanová odpověděla, že zasedání 

zastupitelstva městského obvodu je plánováno na 20.12.2018 od 09:00 hodin a k termínům rad 

se rada vyjádří v průběhu konání 1. mimořádné schůze rady. 

4. Vladimíra Dluhošová poděkovala všem zastupitelům za umožnění vzniku politického klubu. 

Dále vznesla dotaz, zda-li je zasedání zastupitelstva i v budoucnu plánováno na odpolední hodiny 

a pokud ano, tak jestli vedení úřadu uvažuje o změně zásad ZAS 2018-01 Stanovení rozsahu doby 

nezbytně nutného k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy 

nebo platu a náhrady ušlého výdělku, kdy je v článku 2 odst. 2) uvedena doba nezbytně nutná 

k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva v rozsahu od 8:00 do 17:00 hodin. Starostka 

Ing. Ožanová odpověděla, že záležitost refundací bude v budoucnu v případě zájmu řešena. 

5. JUDr. Lukáš Semerák sdělil, že konání zastupitelstev v odpoledních hodinách je dle jeho názoru 

vítanou změnou i z pohledu veřejnosti, apeloval na Ing. Řehu, aby v rámci koalice neustával 

v prosazování „pirátského“ programu a vznesl dotaz na poměrné zastoupení ve výborech. 

Starostka Ing. Ožanová sdělila, že k sestavení výborů vedly dohody a v rámci zřizování komisí 

rady městského obvodu budou předsedové politických klubů vyzváni, aby navrhli kandidáty 

ze svých řad. 
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Rozprava a odpovědi na výše uvedené dotazy v rámci bodu programu „Různé“ jsou zachyceny 

na pořízeném zvukovém záznamu, který je umístěn na oficiálních webových stránkách 

městského obvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Listina přítomných členů zastupitelstva 

Příloha č. 2 – Písemné materiály 

Příloha č. 3 – Schválené znění přijatých usnesení 

Příloha č. 4 – Výsledky hlasování k jednotlivým návrhům usnesení 

Příloha č. 5 – Jmenný seznam hlasujících k jednotlivým bodům jednání 

  

Bc. Petra Karlová v. r. Ing. Zuzana Ožanová v. r. 

zapisovatelka předsedající 
  

Jiří Hurta v. r. Ing. Rostislav Řeha v. r. 

ověřovatel ověřovatel 


