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Usnesení 
1. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 06.11.2014 

čís. 0001/ZM1418/1-0012/ZM1418/1 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Lumír Palyza 
1. náměstek primátora  
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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 06.11.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0001/ZM1418/1 ZM_M 1 Schválení programu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 06.11.2014 

35 

0002/ZM1418/1 ZM_M 2 Určení ověřovatelů zápisu 72 

0003/ZM1418/1 ZM_M 3 Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva města 

35 

0004/ZM1418/1 ZM_M 12 Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva města 

35 

0005/ZM1418/1 ZM_M 5 Stanovení počtu členů rady města 35 

0006/ZM1418/1 ZM_M 6 Volba primátora, náměstků primátora a dalších 

členů rady města 

35 

0007/ZM1418/1 ZM_M 7 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva města, svěření zabezpečování 

konkrétních úkolů v samostatné působnosti 

primátorovi a náměstkům primátora, určení 

náměstka primátora, který bude zastupovat 

primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení 

pořadí zastupování primátora ostatními náměstky 

primátora 

35 

0008/ZM1418/1 ZM_M 8 Zřízení výboru finančního a kontrolního, 

stanovení počtu jejich členů, volba předsedy a 

dalších členů 

35 

0009/ZM1418/1 ZM_M 10 Úprava Přílohy 1 Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

35 

0010/ZM1418/1 ZM_M 11 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a Smlouvě č. 13142156 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí v 

rámci Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt “Úprava parku Petra Bezruče” 

35 

0011/ZM1418/1 ZM_M 9 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva města 

35 

0012/ZM1418/1 ZM_M 13 Doplnění usnesení zastupitelstva města č. 

7/ZM1418/1 v bodech 4) a 7) - svěření 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné 

působnosti náměstkům primátora 

35 
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ZM_M 1 
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 06.11.2014 
  
Usnesení číslo: 0001/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  program ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 06.11.2014 

  

 
ZM_M 2 
Určení ověřovatelů zápisu 
  
Usnesení číslo: 0002/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. 

a paní Yvetu Sekerákovou 

  

 
ZM_M 3 
Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0003/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města dle předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0004/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
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Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města dle předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 5 
Stanovení počtu členů rady města 
  
Usnesení číslo: 0005/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) stanoví 

  
podle § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města na 11 

  

2) stanoví 

  
že radu města bude tvořit primátor, 6 náměstků primátora a 4 členové rady města 

  

 
ZM_M 6 
Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města 
  
Usnesení číslo: 0006/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

primátora 

Ing. Tomáše Macuru, MBA   

  

2) volí 

  
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

náměstky primátora: 
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Ing. Lumíra Palyzu      

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.   

Mgr. Radima Babince      

Mgr. Kateřinu Šebestovou    

Ing. Kamila Bednáře   

Ing. Iva Hařovského   

  

3) volí 

  
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

další členy rady města: 

Ing. Davida Pflegra   

Libora Grygara      

Mgr. Ilju Racka, Ph.D.   

Ing. Libora Folwarczného, Ph.D.  

  

 
ZM_M 7 
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, 
svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti 
primátorovi a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který 
bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení 
pořadí zastupování primátora ostatními náměstky primátora 
  
Usnesení číslo: 0007/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) stanoví 

  
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 6 

  

2) určuje 

  
podle § 84 odst. (2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že pro výkon funkce primátora a 5 náměstků primátora budou členové 

zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni. Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města 

určuje zastupitelstvo města: 

primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA  

náměstek primátora - Ing. Lumír Palyza  
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náměstek primátora - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.  

náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec 

náměstek primátora - Mgr. Kateřina Šebestová 

náměstek primátora - Ing. Kamil Bednář  

s účinností od 6. listopadu 2014 

  

3) svěřuje 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- zahraničních styků a publicity činnosti města 

- vnější a vnitřní kontrolní činnosti 

- krizového řízení 

- veřejného pořádku 

- požární ochrany  

- legislativně-právních činností  

- ekonomického rozvoje 

- financí a rozpočtu  

  

4) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- sportu 

- kultury 

- volného času 

- majetku 

  

5) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

 

- sociálních věcí 

- školství 

- vzdělávání 

- zdravotnictví 

- prevence kriminality 
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6) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

 

- sdružených nákupů 

- dotací 

- veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

- IT služeb a outsourcingu 

  

7) svěřuje 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

 

- životního prostředí 

- živnostenského úřadu 

- majetkových účastí 

  

8) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

 

- investic 

- útvaru hlavního architekta 

- stavebního řádu 

  

9) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:  

 

- dopravy 

- dopravně-správních činností 

  

10) určuje 

  
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje  

1. náměstek primátora Ing. Lumír Palyza  

a v případě nepřítomnosti primátora a 1. náměstka primátora zastupujícího primátora v době 

jeho nepřítomnosti  náměstci primátora v tomto pořadí: 

a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.  

b) Mgr. Radim Babinec  
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c) Mgr. Kateřina Šebestová  

d) Ing. Kamil Bednář  

e) Ing. Ivo Hařovský  

  

 
ZM_M 8 
Zřízení výboru finančního a kontrolního, stanovení počtu jejich členů, 
volba předsedy a dalších členů 
  
Usnesení číslo: 0008/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) zřizuje 

  
pro volební období 2014 - 2018  tyto výbory zastupitelstva města: 

a) finanční 

b) kontrolní 

  

2) stanoví 

  
pro volební období 2014 - 2018 počet členů: 

a) finančního výboru na 13 

b) kontrolního výboru na 13 

  

3) volí 

  
pro volební období 2014 - 2018 

podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

a) předsedkyní finančního výboru  

    Ing. Simonu Piperkovou  

 

b) členem finančního výboru  

    Ing. Davida Pflegra  

    Mgr. Bc. Vladislava Kovala 

    Lukáše Krále  

    Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou 

    Evu Petraškovou 

    Václava Štolbu 

    Ing. Martina Jurošku, Ph.D. 

    Ing. Justinu Kamenou 

    doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D. 

    Ing. Bohdana Trojaka 
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    Ing. Vladimíra Stuchlého 

    Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.  

  

4) volí 

  
pro volební období 2014 - 2018 

podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

a) předsedou kontrolního výboru  

    JUDr. Ivana Štefka  

b) členem kontrolního výboru  

    Ladislava Rumánka 

    RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D. 

    Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D. 

    Jindřicha Středulu 

    Ing. Ivana Tomáška 

    Rudolfa Ficka 

    Bc. Lucii Feikovou 

    Yvetu Sekerákovou 

    JUDr. Lukáše Semeráka 

    Zdeňka Hübnera     

    Ing. Františka Kolaříka 

    Mgr. Ilju Racka, Ph.D. 

    

  

 
ZM_M 10 
Úprava Přílohy 1 Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0009/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 11266/RM1014/146 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  úpravu Přílohy 1 Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

účinností od 7.11.2014 s tím, že na příští zasedání zastupitelstva města obdrží členové 

zastupitelstva města materiály také na CD nosičích 
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ZM_M 11 
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 
13142156 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v 
rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Úprava 
parku Petra Bezruče” 
  
Usnesení číslo: 0010/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 5674/RM1014/74 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (s výjimkou věcných břemen odsouhlasených 

Státním fondem životního prostředí) nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce dle čl. 

III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí 

dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 9 
Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0011/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) stanoví 

  
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon níže uvedených funkcí s účinnosti 

od 06.11.2014 následovně: 

člen zastupitelstva města - základní odměna 1.620,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel  

820,- Kč, tj. celkem: 2.440,- Kč 

člen rady města - základní odměna 5.230,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel  

820,- Kč, tj. celkem: 6.050,- Kč 

náměstek primátora (neuvolněný) - základní odměna 7.509,- Kč, příplatek podle počtu 

obyvatel 56.560,- Kč, tj. celkem: 64.069,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva města - základní odměna 4.570,- Kč, příplatek podle počtu 

obyvatel 820,- Kč, tj. celkem: 5.390,- Kč 

člen výboru zastupitelstva města - základní odměna 3.270,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel 

820,- Kč, tj. celkem: 4.090,- Kč 

Odměny za jednotlivé funkce se sčítají. 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

Strana 11/11  

ZM_M 13 
Doplnění usnesení zastupitelstva města č. 7/ZM1418/1 v bodech 4) a 7) - 
svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti 
náměstkům primátora 
  
Usnesení číslo: 0012/ZM1418/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) doplňuje 

  
své usnesení č. 7/ZM1418/1, v bodech 4) a 7) takto: 

v bodě 4) 

svěřuje náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti také na úseku: 

- bytovém 

v bodě 7) 

svěřuje náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové  

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti také na úseku:      

- vodního hospodářství a zemědělství   

- komunálním       

  

 
  
 
 


