
Statutární město Ostrava Zápis

městský obvod Ostrava-Jih

zastupitelstvo městského obvodu

Zápis

průběhu 1. zasedání zastupitelstva městského

obvodu konaného dne 14.11.2018

Misto konání: zasedací místnost, budova A ÚMOb Ostrava—Jih

Předsedající: Bc. Martin Bednář

Přítomno: 43

Omluveni: 2

Neomluveni: 0

Zahájení: 15.00 hod.

Přestávka: ___

Ukončení: 16.40 hod.

Zapisovatel: Jana Zjavková, odbor podpory volených orgánů

Bc. Bednář - zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava—Jih.

V úvodu zasedání zazněla státní hymna České republiky

Bc. Bednář - konstatoval přítomnost 43 členů ZMOb, jsme schopni se usnášet, omluveni

Ing. Petr Kopečný a Dalibor Mouka, ze zasedání je pořizován on line přenos a audiovizuální

záznam, který bude upraven V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 (GDPR), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude zveřejněn na

webových stránkách obvodu a také na kanále You Tube.

Následovalo složení slibu přítomných členů Zastupitelstva.

Bc. Bednář - ZMOb Ostrava—Jih se řídí jednacím a volebním řádem ustavujícího

zastupitelstva, jejichž znění bylo zastupitelům doručeno spolu s pozvánkou, hlasování bude

probíhat za pomocí hlasovacích zařízení, na stůl zastupitelé obdrželi Podnět občana J. N.,

Příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 a přístupová hesla do úložiště.

Požádal ty zastupitele, kteří mají zájem o schválení užívání závěsného odznaku se znakem ČR

při významných příležitostech a občanských obřadech a na pověření členů zastupitelstva

městského obvodu k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a ještě se

nenahlásili, aby kontaktovali ještě dnes Mgr. Dronga vedoucího odboru správních činností,

který je přítomen zde na patře.
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Bod č. 1

Schválení programu zasedání

Bc. Bednář - obdrželi jste návrh programu dnešního zasedání zastupitelstva, což je bod 1,

který obsahuje 10 bodů, otevřel diskusi k bodu.

Ing. Novotný (občan) - podal podnět na nevhodnost konání ZMOb pouze 4x za rok, navrhnul

konání, co 60 dnů, delší prodleva pouze během měsíců červenec, srpen, požádal zastupitele

o osvojení si návrhu, aby mohlo být hlasováno.

Bc. Bednář - je zvykem V městském obvodě Ostrava—Jih zasedat 5x ročně, zastupitelstvo

svolává starosta, prozatím dohoda na 5 zasedáních, vpřípadě potřeby svolám mimořádné

zasedání zastupitelstva. Dotaz na zastupitele, zda si osvojí bod a do programu zařadíme nový,

ve kterém by se řešil počet zasedání zastupitelstev.

Ing. Novotný - nehovořil na mikrofon.

Bc. Bednář - p. Novotný se přihlásil k bodu jedna programu, takže předpokládám,

že navrhujete úpravu programu, opět dotaz na osvojení si materiálu.

Nikdo si neosvojil, další připomínky k bodu nebyly, ukončení diskuse.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0.

Bod č. 2

Určení ověřovatelů zápisu

Bc. Bednář - návrh za ověřovatele zápisu — Ing. Marek Vysocký a Ing. Jaroslav Nahodil.

Oba dva nominovaní s návrhem souhlasili.

Další návrh nebyl podán, ukončení diskuse a navrhl toto znění usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

určuje

ověřovatele zápisu z 1. zasedání zastupitelstva

Ing. Jaroslava Nahodila

Ing. Marka Vysockého
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0.

Bylo přijato usnesení č. 0001/ZMOb-JIH/1822/1

Bod č. 3

Jednací a volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu

Bc. Bednář - obdrželi jste jednací řád a volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva.

Jednací řád vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích, ve znění pozděj ších předpisů a podle

volebního řádu se budou řídit všechny dnešní volby. Podle navrženého volebního řádu volby

probíhají aklamací (veřejné hlasování), pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak (hlasování

tajné).

Bc. Bednář - má někdo dotaz nebo připomínku ke způsobu voleb případně k jednacímu

nebo volebnímu řádu.

Bc. Nováčková - doplnění volebního řádu v čl. 2, bod 2 takto:

Návrh na počet funkcí a návrh kandidátů na jednotlivé funkce předkládají členové

zastupitelstva městského obvodu předsedajícímu.

Bc. Bednář - ukončení diskuse, hlasování nejdříve o návrhu zastupitelky Bc. Nováčkové,

tj. o doplnění volebního řádu v čl. 2, bod 2.

Hlasováním: 36:0:6 — schváleno.

Bc. Bednář - hlasování 0 schválení jednacího a volebního řádu jako celku.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 0.

Bylo přijato usnesení č. 0002/ZMOb-JIH/1822/1

Bod č. 4

Stanovení počtu členů rady městského obvodu, určení funkcí, pro které budou členové

zastupitelstva dlouhodobě uvolněni

Bc. Bednář - dle zákona musí být počet členů rady městského obvodu lichý a činit nejméně

5 a nejvýše 11 členů. Navrhl, aby rada byla 9 členná, dotaz na jiný návrh

Další návrh nebyl, hlasování 0 tom, aby rada byla 9 členná.

Hlasováním: 38:0:4 — schváleno.
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Bc. Bednář - zastupitelstvu obce je vyhrazeno určovat funkce, pro které budou členové

zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. Navrhl, aby těchto funkcí bylo 7, a to starosta

a 6 místostarostů, dotaz na jiný návrh

Mgr. Pabjan, MBA - počet uvolněných členů rady 5.

Bc. Bednář - dotaz, zda to má být starosta a 4 místostarostové.

Mgr. Pabjan, MBA - souhlas.

Bc. Bednář - hlasování 0 návrhu pana Pabjana, a to 0 tomto znění usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

1) stanoví

počet členů rady městského obvodu na 9, a to ve složení

starosta

4 místostarostové

4 členové rady

2) určuje

funkce, pro které budou členové zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněni

takto:

starosta

4 místostarostové

Hlasováním 3: 19: 18 — neschváleno.

Bc. Bednář - hlasování 0 původním návrhu, a to:

Zastupitelstvo městského obvodu

1) stanoví

počet členů rady městského obvodu na 9, a to ve složení:

starosta

6 místostarostů

2 členové rady

2) určuje

funkce, pro které budou členové zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněni

takto:

starosta

6 místostarostů

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 2, zdržel/lo se 5.

Bylo přijato usnesení č. 0003/ZMOb-JIH/1822/1
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Bod č. 5

Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady

Bc. Bednář - návrh, aby se o každém podaném návrhu u Všech voleb hlasovalo samostatně.

Bude se postupovat podle platného volebního řádu, tzn., že pořadí bude určovat předsedající

abecedně, volby budou probíhat veřejně. Požádal členy zastupitelstva městského obvodu, aby

jménem své volební strany přednesli návrhy na kandidáty na starostu městského obvodu

Ostrava—Jih.

Ing. Tichánková - za klub hnutí ANO navrhla na pozici starosty BC. Martina Bednáře.

Další návrhy nebyly, ukončení diskuse.

Bc. Bednář - byl podán jeden návrh na starostu městského obvodu. S kandidaturou souhlasí,

představení — V min. vol. období byl starostou městského obvodu Ostrava—Jih

Bc. Bednář - nyní proběhne volba starosty městského obvodu Ostrava—Jih, hlasování

o návrhu č. l.

Hlasováním: 37:0:6 — schváleno.

Bc. Bednář - konstatoval, že starostou městského obvodu byl zvolen on. Poděkoval za volbu

a dodal, že se těší na spolupráci.

Bc. Bednář - nyní volba místostarostů, jejichž počet bude 6. Jako zastupitel navrhl tyto

kandidáty:

Mgr. Jan Dohnal

Mgr. Dagmar Hrabovská

Bc. Zdeněk Hůbner, MBA

Markéta Langrová

Ing. Otakar Simík

Ing. Hana Tichánková

Bc. Bednář - dotaz, zda mají zastupitelé jiné návrhy.

Další návrhy nebyly podány.

Bc. Bednář - dotaz, zda navržení kandidáti souhlasí se svoji kandidaturou.

Mgr. Dohnal - kandidaturu přijímá, představení — v zastupitelstvu tohoto obvodu je od roku

2002

Mgr. Hrabovská - poděkovala za návrh, 5 kandidaturou souhlasí, představení —

V zastupitelstvu pracovala v minulém volebním období od roku 2014.

Strana 5/17



Statutární město Ostrava Zápis

městský obvod Ostrava-Jih

zastupitelstvo městského obvodu

Bc. Hůbner, MBA - poděkoval za nominaci, nominaci přijímá, představení — v současné době

pracuje jako manažer, rád by se podílel na směřování obvodu tak, aby byl vnímán jako

otevřený rádce a pomocník pro všechny občany

p. Langrová - s kandidaturou souhlasí, představení — V uplynulých 4 letech zastávala pozici

radní pro bytovou problematiku.

Ing. Šimík - s kandidaturou souhlasí, představení — poslední 4 roky působil jako neuvolněný

člen rady.

Ing. Tichánková - s kandidaturou souhlasí, představení — v uplynulých 4 letech pracovala

jako místostarostka tohoto obvodu.

Bc. Bednář - hlasování o každém kandidátu samostatně:

Mgr. Jan Dohnal Hlasováním: 382025 — schváleno.

Mgr. Dagmar Hrabovská Hlasováním: 382025 — schváleno.

Bc. Zdeněk Hůbner, MBA Hlasováním: 36:0:6 — schváleno.

Markéta Langrová Hlasováním: 342027 — schváleno.

Ing. Otakar Šimík Hlasováním: 362027 — schváleno.

Ing. Hana Tichánková Hlasováním: 352028 — schváleno.

Bc. Bednář - konstatoval zvolení místostarostů městského obvodu Ostrava—Jih a poblahopřál

jim k jejich zvolení.

Volba dalších členů rady městského obvodu

Bc. Bednář - nyní volba dalších členů rady městského obvodu, budou dva. Navrhl tyto

nominanty:

Bc. Jana Hellerová

PaedDr. Ivona Klímová, MBA.

Bc. Bednář - dotaz, zda mají zastupitelé jiné návrhy.

Další návrhy nebyly podány.

Bc. Bednář - dotaz, zda navržení kandidáti souhlasí se svoji kandidaturou.

Bc. Hellerová - Váží si nominace, představení — ve volebním období 2014 — 2018 byla

zastupitelkou.

PaedDr. Klímová, MBA - poděkovala za nominaci, kterou přijímá, představení — jako

zastupitelka pracuje již několik volebních období, oblast, které se věnuje a nadále by chtěla, je

školství.
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Bc. Bednář - hlasování o navržených kandidátech V abecedním pořadí:

Bc. Jana Hellerová Hlasováním: 37:0:6 — schváleno.

PaedDr. Ivona Klímová, MBA Hlasováním: 382025 — schváleno.

Bylo přijato usnesení č. 0004/ZMOb-JIH/1822/1

Bc. Bednář - konstatoval zvolení 9 členné rady městského obvodu. Poblahopřál nově

zvoleným členům rady.

Bod č. 6

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady, určení zastupování v době

nepřítomnosti starosty

Bc. Bednář - určení místostarosty, který zastupuje starostu V době jeho nepřítomnosti, jedná a

rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Zastupitelstvo může jednotlivým

členům rady svěřit zabezpečování konkrétních úkolů V samostatné působnosti. Navrhl toto

znění usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

1) určuje

zastupování starosty V době jeho nepřítomnosti nebo V době, kdy nevykonává funkci V

tomto pořadí:

1. Mgr. Dagmar Hrabovská

2. Mgr. Jan Dohnal

3. Ing. Hana Tichánková

4. Bc. Zdeněk Hůbner, MBA

5. Markéta Langrová

6. Ing. Otakar Šimík

2) svěřuje

starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:

1. starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:

a) vnitřního kontrolního systému

b) zadávání veřejných zakázek

c) legislativní činnosti

d) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany

e) veřejného pořádku

f) vnitřních věcí státu

g) záležitostí volených orgánů městského obvodu
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2. místostarostce Mgr. Dagmar Hrabovské na úsecích:

a) školství, kultury a tělovýchovy

b) prevence kriminality

3. místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:

a) majetkových vztahů

b) financí a rozpočtu

c) veřejnosprávní kontroly

d) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu

e) správy informačního systému

4. místostarostovi Mgr. Janu Dohnalovi na úsecích:

a) strategického rozvoje

b) sociální péče

c) sociálně právní ochrany dětí

5. místostarostce Markétě Langrové na úsecích:

a) bytového hospodářství — správy DaBF

b) technického provozu a údržby majetku

6. místostarostovi Bc. Zdeňku Hůbnerovi, MBA na úsecích:

a) komunálních služeb

b) dopravy a silničního hospodářství

c) památkové péče

7. místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:

a) investiční výstavby

b) stavebně správního řízení

c) životního prostředí

d) vodního hospodářství a ochrany vod

e) památkové péče

f) propagace a marketingu městského obvodu

Bc. Bednář - dotaz, zda má někdo nějaké dotazy, připomínky či jiné návrhy.

Další návrhy nebyly podány, ukončení diskuse.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/10 se 5.

Bylo přijato usnesení č. 0005/ZMOb-JIH/1822/1
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Bod č. 7

Zřízení výborů, volba předsedů a členů

Bc. Bednář - zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů a členů. Navrhl,

kontrolní výbor 13 členný a finanční výbor 9 členný, je jiný návrh či doplnění

Další návrhy nebyly podány, ukončení diskuse, hlasování 0 tom, že bude kontrolní výbor 13

členný a finanční výbor 9 členný.

Hlasováním. 422020 — schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Bc. Bednář - volba předsedy a členů kontrolního výboru, jako zastupitel navrhl na funkci

předsedy kontrolního výboru člena zastupitelstva Ing. et Ing. Leo Luzara, je jiný návrh či

doplnění

Další návrh nebyl podán.

Bc. Bednář - dotaz, zda navržený kandidát souhlasí s kandidaturou.

Ing. et Ing. Luzar - návrh přijímá, poděkoval za něj a bude se snažit kontrolní výbor vést tak,

jak nejlépe umí.

Bc. Bednář - hlasování 0 předsedovi kontrolního výboru.

Hlasováním: 42:0:1 — schváleno.

Bc. Bednář - pan Leo Luzar byl zvolen předsedou kontrolního výboru.

Volba členů kontrolního výboru:

Bc. Bednář - volba 12 členů kontrolního výboru. Podal návrhy na členy kontrolního výboru

V abecedním pořadí a požádal jednotlive kandidáty, aby pak postupně uvedli, zda souhlasí se

svou kandidaturou.

Jsou to:

Irena Bláhová

Radka Čejková

Josef Graňák

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Mgr. Hana Kubišová

Jaroslav Musial

Bc. Pavlina Nováčková

Mgr. Marek Pabjan, MBA

Tomáš Raždík
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JUDr. Ondřej Ručka

Monika Sikorová

Mgr. Michaela Sudová, LL.B.

Ing. et Ing. Luzar - dotaz, zda má být kontrolní výbor složen i z nečlenů zastupitelstva.

Bc. Bednář - v tuto chvíli je takový návrh.

Ing. et Ing. Luzar - historicky byli členové výborů členové zastupitelstva, dodržování

tradice, vnímání spolupodílení se na materiálech zastupiteli. Nebrání se tomu, ale

z historických důvodů a zkušeností z kontrolního výboru mu přijde výhodnější, když členové

kontrolního výboru byli zastupitelé.

Bc. Bednář - uvidí se, jak dopadne hlasování.

Bc. Nováčková - ubezpečila pana Luzara, o vhodnosti kandidáta p. Ručky, zákon neukládá,

že členy kontrolního výboru musí být pouze zastupitelé, je to pouze zvyklost.

Bc. Bednář - dotaz na paní Nováčkovou, zda souhlasí s nominací.

Bc. Nováčková - ano.

Mgr. Pabjan, MBA, p. Čejková, p. Graňák, p. Musial a Mgr. Sudová, LL.B. - souhlasí.

Bc. Smoleň - má písemný souhlas, a to Mgr. Kubišovou a p. Sikorovou, které nejsou

přítomny.

Ing. Raždík, p. Bláhová a PaedDr. Klímová, MBA - souhlasili.

JUDr. Ručka - se svou nominací souhlasí, představil se.

Ing. et Ing. Luzar - upozornil na historické fungování výborů, které bylo zvykové, pochopil,

že stávající koalice radních chce více zpřístupnit výbory občanům, upozornil na problémy,

které z toho mohou vzniknout.

Ing. Netočný - reagoval na připomínku pana Luzara, není nutné být zastupitel, aby mohl

vykonávat funkci člena výboru kvalifikace a znalost činnosti radnice nezůstává pouze mezi

zastupiteli, záleží na dostatečné informovanosti.

Bc. Bednář - ukončení diskuse. Požádal o používání technické poznámky dle jednacího řádu.

Bc. Bednář - hlasovaní o 12 navržených kandidátech na členy kontrolního výboru

(abecedně):

Irena Bláhová Hlasováním: 422021 — schváleno.

Radka Cejková Hlasováním: 432020 — schváleno.

Josef Graňák Hlasováním: 422021 — schváleno.
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PaedDr. Klímová, MBA

Mgr. Hana Kubišová

Jaroslav Musial

Bc. Pavlína Nováčková

Mgr. Marek Pabjan, MBA

Ing. Tomáš Raždík

JUDr. Ondřej Ručka

Monika Sikorová

Mgr. Michaela Sudová, LL.B.

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

Hlasováním:

432020 — schváleno.

432020 — schváleno.

432020 — schváleno.

422021 — schváleno.

422021 — schváleno.

422021 — schváleno.

422021 — schváleno.

432020 — schváleno.

412021 — schváleno.

Zápis

Bc. Bednář - pokračujeme volbou předsedy a členů finančního výboru. Navrhl na funkci

předsedy finančního Výboru Stanislava Odstrčila, jiný návrh nebo doplnění.

p. Odstrčil - návrh přijímá a poděkoval za projevenou důvěru.

Bc. Bednář - ukončení diskuse, hlasování 0 zvolení p. Odstrčila předsedou finančního

výboru.

Hlasováním: 422021 — schváleno.

Bc. Bednář - konstatoval zvolení p. Odstrčil předsedou finančního Výboru. Nyní volba

dalších 8 členů tohoto výboru. Podal tyto návrhy na složení finančního výboru (abecední

pořadí):

Mgr. Lucie Foldynová

Ing. Karel Malík

Ing. Jaroslav Nahodil

Ing. Ondřej Netočný

Ing. Tomáš Raždík

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

Ing. Martina Vavříková

Bc. Bednář - žádost o vyjádření souhlasů s kandidaturou a k podávání jiných návrhů.

Ing. Malík, Ing. Netočný, Ing. Štěpánek, Ph.D. - souhlasí.

Mgr. Pabjan, MBA - je zmocněn panem_prohlásit, že s nominací do finančního

Výboru souhlasí. Omlouvá se, je v zahraničí.

Bc. Bednář - dotaz, zda to má pan Pabjan písemně.

Mgr. Pabjan, MBA - ne, je zmocněn prohlásit to ústně, písemně dodá.

Ing. Nahodil, Ing. Raždík, Mgr. Foldynová, Ing. Vavříková - souhlasí.

Bc. Bednář - dotaz na další návrhy.
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Další návrhy nebyly podány, ukončení diskuse, hlasování o 13 členném kontrolním výboru

a 9 členném finančním výboru.

Další návrhy nebyly podány, ukončení diskuse, hlasování o jednotlivých nominantech

abecedně:

Mgr. Lucie Foldynová Hlasováním: 422021 — schváleno.

_ Hlasováním: 22: 15:5 — neschváleno.

Ing. Kael Malík Hlasováním: 402021 — schváleno.

Ing. Jaroslav Nahodil Hlasováním: 382021 — schváleno.

Ing.Ondřej Netočný Hlasováním: 402021 — schváleno.

Ing. Tomáš Raždík Hlasováním: 422021 — schváleno.

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Hlasováním: 422020 — schváleno.

Ing. Martina Vavříková Hlasováním: 422021 — schváleno.

Bc. Bednář - nyní 8 členný finanční výbor. Požádal zastupitele o podání dalších návrhů

na doplnění tohoto výboru.

Mgr. Pabjan, MBA - za politický klub Lečo — Mgr. Přikrylová, MBA.

Ing. Netočný - za Piráty - Ing. Breškovec.

Ukončení diskuse, hlasování o jednotlivých návrzích podle abecedy:

Ing. Michal Breškovec Hlasováním: 822231 — neschváleno.

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA Hlasováním: 39:0:4 — schváleno.

Bylo přijato usnesení č. 0006/ZMOb-JIH/1822/1

Bc. Bednář — nyní zvolen úplný finanční výbor.

Bod č. 8 OPVO/ZMOb/0008/18

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu

Ostrava-Jih

Bc. Bednář - pokladový materiál byl zastupitelům dodán s pozvánkou, jiné připomínky či

návrhy.

Další připomínky k bodu nebyly, ukončení diskuse.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti O, zdržel/lo se 0.

Bylo přijato usnesení č. 0007/ZMOb-JIH/1822/1
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Bod č. 9 OPVO/ZMOb/0011/18

Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva

městského obvodu Ostrava-Jih za výkon funkce členů výborů zastupitelstva, komisí rady

a zvláštních orgánů městského obvodu

Bc. Bednář - pokladový materiál byl zastupitelům dodán s pozvánkou, jiné připomínky či

návrhy.

Další připomínky k bodu nebyly, ukončení diskuse.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se O.

Bylo přijato usnesení č. 0008/ZMOb-JlH/1822/1

Bod č. 10 OSR/ZMOb/0001/18

Podání žádostí o dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

na rok 2019

Ing. Vysocký - dotaz, o jakou skupinu důchodců se jedná, dotazoval se občanů — důchodců

a nikdo o takovém programu nic neví.

Bc. Bednář - přizval do sálu pro zodpovězení dotazu Ing. Jirsu.

Ing. Jirsa - cílovou skupinou jsou osoby 60+ — podmínky programu.

Bc. Bednář - dotaz, zda se tedy do tohoto programu mohou přihlásit všichni občané

městského obvodu Ostrava—Jih, kteří splňují tuto podmínku.

Ing. Jirsa - doplnil, že nejen z městského obvodu Ostrava—Jih, čím větší bude působnost, tím

lépe bude projekt ohodnocen.

Bc. Nováčková - V popisu projektu uvedeno, že V rámci projektu bude uskutečněno

5 jednodenních poznávacích zájezdů určených seniorům z městského obvodu Ostrava—Jih, jak

je ošetřeno pro seniory, kteří jsou mimo městský obvod, je podmínkou trvalý pobyt nebo

bydliště.

Ing. Jirsa - druhý projekt, který je taky zaměřen pro seniory, bude ples seniorů, který je pro

obyvatele V podstatě celého Moravskoslezského kraje. I V případě turistických zájezdů záleží

na tom, jaká bude volná kapacita.

Ing. Breškovec - dotaz, jak se tito senioři o těchto akcích dozvědí.
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Ing. Jirsa - na klubech seniorů, V domovech s pečovatelskou službou. Informace podají

zaměstnanci odboru sociální péče. Dále webové stránky, senior point, kde senioři mají přístup

k internetu zdarma, Jižní listy, atd.

Bc. Nováčková - počítá se s oznámením do Senior tipu nebo do podobneho periodika, které

čtou senioři napříč Ostravou i napříč krajem.

Ing. Jirsa - zváží to. V rámci toho projektu těžko budeme zjišťovat trvalý pobyt těch osob.

Informační kampaň bude, je otázka kdo a odkud se do toho projektu zapojí.

Ukončení diskuse.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti O, zdržel/lo se 2.

Bylo přijato usnesení č. 0009/ZMOb-JIH/1822/1

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Jan Ručka (občan) -příspěvek do diskuse — problémy seniorů ve velkých městech,

zkušenosti při jednáních na sociálním oddělení, problémy seniorů s používáním internetu

(internetu úřadu), komunikace se seniory prostřednictvím internetu je naivní, hlavní problém -

problemy seniorů neřeší senioři, mladí si nedovedou představit jejich problemy.

Bc. Bednář - dotaz, zda p. Ručka již řekl vše, upozornění na časový limit.

p. Ručka - dotaz na časový limit.

Bc. Bednář - tři minuty a případně možno požádat zastupitelstvo 0 prodloužení o další tři

minuty.

Bc. Bednář - poděkoval, dodal, že 0 seniorech mnohdy rozhodují senioři, existuje rada

seniorů, kontakt můžeme poskytnout a může se zapojit do činnosti.

Bc. Nováčková - návrh pro p. Tichánkovou, lokace míst, kde si mohou senioři vzít letáčky

s chronologem seniorských akcí — V obchodě, V knihovně nebo V místech, kde se stýkají

častěji.

Ing. Tichánková - můžeme udělat, domnívá se, že senioři na Jihu jsou informováni, osobní

zkušenost se seniory má, ví, že si aktivně mezi sebou předávají informace, aktivně

se zúčastňují všech akcí, které jsou naším i jinými obvody pořádány.

Bc. Nováčková - poděkovala za příslib p. Tichánkové, že se na radě na to minimálně

podívají. Po celé Ostravě fungují informační centra, což V současné době možná nahradí

Senior point, bude třeba delší čas na zjištění, zda Senior point funguje jako kontaktní místo,

kde se informace budou lepe předávat.
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Bc. Bednář - V rámci připravované opravy náměstí O.—Jih, je tam zamýšleno s info centrem.

Věří, že nám kolegové pomohou s tím, aby informační centrum bylo i na Jihu.

Ing. Jaroslav Novotný (občan) - dotaz kvolbám do zastupitelstva, kandidát za Lečo, p.

Mouka, zda měl trvalý pobyt V Ostravě—Jihu, dotaz, kterou část bude zastupovat. Dále se

vyjádřil ke svému příspěvku podaného ke slibu zastupitelů, byl mu vrácen s odůvodněním, že

se nejedná o bod programu, viděl označení 0A. Dále zmínil otázku, jak často bude

zastupitelstvo zasedat (viz písemný podnět vznesený zastupitelům, předáno na stůl). Žádá o

prodloužení času příspěvku.

Bc. Bednář - žádost 0 hlasování o prodloužení lhůty diskusního příspěvku.

Hlasování o prodloužení diskusního příspěvku.

Hlasováním: 35:2:2 — schváleno.

Ing. Novotný (občan) - pokračoval ve čtení předloženého návrhu, žádá 0 osvojení si

zastupiteli a umožnění hlasování.

Bc. Bednář - p. Novotný zaslal tři obdobné podněty, některé na úřad, některé na zastupitele.

Zastupitelé podnět obdrželi dnes na stůl. Všichni zastupitelé dnes schvalovali program, který

neobsahoval bod OA, technické záležitosti nejsou podstatné, schvaluje se program, který

obdrželi zastupitelé. Požádal p. Dronga kvyjádření se kpodnětu, který zaslal p. Novotný

pravděpodobně ještě před volbou V komunálních volbách.

Mgr. Drong - informoval, že všichni zvolení zastupitelé V souladu s § 5 zákona 0 volbách

do zastupitelstev obcí splňovali podmínky volitelnosti ke dni voleb.

Ing. Novotný (občan) - rozhodnutí p. Dronga dostal, podal odvolání.

Mgr. Drong - doplnění kzastupování občanů různých částí, zastupitel zastupuje všechny

občany Ostravy—Jihu.

V'V/

Ing. Breškovec - za Piráty by byl pro častej s1 zastupitelstva, ale podle návrhu občana vychází

5 zastupitelstev, které byly navrženy panem starostou, podmínku občana jsme splnili.

Ing. Netočný - data konání zastupitelstev zveřejněna V dostatečném předstihu.

Bc. Bednář - bod Různé:

0 2. zasedání zastupitelstva se uskuteční 13.12.2018, od 13.00 hod. Další zastupitelstva

proběhnou 07.03.2018, 06.06.2018, 05.09.2018 vždy od 13.00 hodin,

. požádal zastupitele o podpis do pamětní knihy,

o usnesení z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva podepíše spolu sním

místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská,
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. zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva provede Jana Zjavková,

. ověřovateli zápisu z minulého 20. zasedání zastupitelstva byli Mgr. Lucie Foldynová

a Ing. Karel Pražák. Požádal Mgr. Foldynovou 0 vyjádření se k zápisu.

Mgr. Foldynová - potvrdila, že zápis pročetla a odpovídá průběhu jednání.

Bc. Bednář - druhý ověřovatel Ing. Karel Pražák zaslal čestné prohlášení:

Vážený pane starosto, čestně prohlašuji, že jsem přečetl zápis z minulého, tj. 20. jednání

zastupitelstva městského obvodu Ostrava—Jih ze dne 23.08.2018, nalezené drobné nepřesnosti

jsem opravil a potvrzuji, že zápis je v souladu s průběhem jednání. Přeji Vám a všem

zastupitelům dobrou práci.

Bc. Bednář - jsou připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, nejsou, hlasování

o tom, že bereme na vědomí zápis z minulého zasedání zastupitelstva.

Hlasováním: 42:0:0 — schváleno.

Bc. Bednář - dle zákona o obcích, § 103 odst. (4) písm. e) starosta zodpovídá za informování

veřejnosti o činnosti obce. Veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím

oficiálních internetových stránek obvodu, úřední desky, facebooku a Jižních listů.

Bc. Bednář - byl vyčerpán pořad dnešního ustavujícího zasedání. Poděkoval za účast

na zasedání, popřál úspěšnou práci pro obvod.

Ing. et Ing. Luzar - nevšiml si, zda již byla diskuse a p. starosta již ukončuje zastupitelstvo.

Bc. Bednář - pochopitelně dokud budou připomínky, může se diskutovat.

Ing. et Ing. Luzar - jejich zastupitelský klub neměl informaci 0 možnosti do výboru

zastupitelstva navrhovat nečleny. Vycházeli ze zvyklostí, proto jejich návrhy byly takové, jaké

byly. Příště by informace ocenil, mohli využít svých lidí a mohli do výboru dát i nečleny

zastupitelstva.

Ing. Breškovec - žádost na starostu, rozšířit sociální informovanost o twitter.

Bc. Nováčková - reagovala na p. Luzara, s návrhem na delegování p. Ručky přišli oni, chtěli

člověka, který problematice rozumí, propojenost výborů na MMO a zde. To, že zvyklosti se

někde nemění 30 — 40 let, neznamená, že se to nemůže změnit v roce 2018.

Ing. et Ing. Luzar - opětná reakce na neinformovanost o možnosti navrhovat i nečleny

zastupitelstva.

Bc. Bednář - omluva za to, že jim nebylo sděleno, není vyloučeno zákonem, proto

neinformovali. Uprava bude možná na dalším zastupitelstvu.
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Mgr. Pabjan, MBA - až dnes z organizačního oddělení byl informován, že je potřeba pro

volbu do finančního Výboru písemný souhlas p. _, nebyl schopen jej zabezpečit.

Upozornil na chybu u jeho jména V titulu.

Bc. Bednář - informovanost až dnes nemělo žádný Vliv na volbu, titul uvedený u jeho jména

bude opraven.

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář zasedání zastupitelstva.

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu od čísla usnesení 0001/ZMOb—

JIH/1822/1 do čísla usnesení 0009/ZMOb—JIH/ 1822/1 a výsledky hlasování jsou nedílnou

součástí tohoto zápisu.

Bc. Martin Bednář

starosta městského obvodu

Ostrava-Jih

Zapsala:

Jana Zjavková

datum: 21.11.2018

Ověřovatelé:

Ing. Jaroslav Nahodil Ing. Marek Vysocký

datum: 23.11.2018 datum: 23.11.2018
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