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Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 1. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 07.11.2018 
 

Místo konání: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy 

Předsedající: Tomáš Macura, primátor 

Přítomno: počet členů zastupitelstva 

zástupci městských obvodů 

ředitelé podniků 

tajemník 

zástupci odborů MMO 

ostatní 

(viz prezenční listina) 

54 

11 

29 

1 

32 

5 

Omluveni: Hana Tichánková 

Zahájení: 9.08 hod. 

Přestávka: 1. přestávka – 9.46 – 10.03 hod.  

2. přestávka – 10.42 – 10.54 hod.  

Ukončení: 11.35 hod. 

Zapisovatel: Lenka Čapčová, odbor legislativní a právní 

 

 

Ustavující zasedání zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022 zahájil stávající 

primátor města Tomáš Macura, který zároveň přivítal všechny přítomné. 

V úvodu zasedání zazněla státní hymna České republiky. 

 

Z celkového počtu 55 členů zastupitelstva města bylo v zasedací síni v době zahájení 

přítomno 54 členů, takže ustavující zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se.  

Z ustavujícího zasedání se omluvila paní Hana Tichánková.  

 

- - - - - 

 

 

Následovalo složení slibu členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 

Všech 54 přítomných členů zastupitelstva města složilo slib pronesením slova „slibuji“ a 

stvrdilo podpisem na připravených listinách. 
 

- - - - - 
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Dále primátor představil členům zastupitelstva města tajemníka Magistrátu města Ostravy, 

jednotlivé vedoucí odborů případně jejich zástupce. Na balkóně přivítal představitele 

městských společností, organizací a institucí a sdělil, že je nebude všechny představovat. Poté 

členy zastupitelstva města blíže seznámil s hlasovacím, evidenčním a řídícím systémem 

H.E.R., přičemž proběhlo zkušební hlasování. Primátor sdělil, že zkušební hlasování bylo 

téměř dokonalé až na to, že měl zaznít zvukový signál, což zkusí napříště napravit v ostrém 

provozu a pokud by se členům zdálo, že hlasovali jinak, než chtěli, aby požádali o konzultaci 

souseda vedle, nebo po zasedání zastupitelstva města mohou kontaktovat ho osobně. Vyjádřil 

však přesvědčení, že to všichni zvládnou.  Dále řekl, že pokud se stane, že se ukliknou, tak je 

možné následně požádat o záznam do zápisu ze zasedání. 
 

- - - - - 

 

Materiál č. ZM_M 1 

Schválení programu zasedání 

T. Macura sdělil, že program ustavujícího zasedání obdrželi všichni na stůl a je promítán na 

projekčním plátně. Dotázal se, zda jsou k navrženému programu nějaké dotazy, připomínky 

nebo návrhy na doplnění. Dále pro úplnost upozornil na to, že bod Dotazy, připomínky a 

podněty občanů města, který standardně bývá podle jednacího řádu zařazován na program 

zasedání vždy v 11.30 hod., tak dnes v rámci tohoto ustavujícího zasedání bude následovat 

bez ohledu na časovou dispozici po ukončení všech bodů spojených s hlasováním, 

tzn., podle navrženého programu, což znamená, že se ten čas může odchýlit od 

běžných zvyklostí. 
 

Předsedající Tomáš Macura dal hlasovat o usnesení ve znění:  

„Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 7. 11. 2018“.  

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. 

Bylo přijato usnesení č. 0001/ZM1822/1. 
 

 

Materiál č. ZM_M 2 

Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající sdělil, že za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Radim Babinec a pan Zbyněk 

Pražák. Ověřovatelé souhlasili. 

 

Primátor dal hlasovat o usnesení ve znění: 

„Zastupitelstvo města určuje za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

města pana Radima Babinec a pana Zbyňka Pražáka.“ 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno.   

Bylo přijato usnesení č. 0002/ZM1822/1. 
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Materiál č. ZM_M 3 

Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

T. Macura v souladu s Článkem 9 odst. (12) Jednacího řádu zastupitelstva města navrhl, aby 

volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města probíhala veřejným 

hlasováním. 

 

K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, a proto dal primátor 

hlasovat o usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města schvaluje, že volba primátora, náměstků 

primátora a dalších členů rady města bude probíhat veřejným hlasováním.“ 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno.   

 

Primátor sdělil, že volba primátora, náměstků a dalších členů rady města bude probíhat 

veřejně. 

 

T. Macura sdělil, že na stůl členové zastupitelstva města obdrželi písemný návrh Volebního 

řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu primátora, náměstků primátora a 

dalších členů rady města veřejným hlasováním.  

 

K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, a proto dal primátor 

hlasovat o usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města schvaluje Volební řád ustavujícího 

zasedání zastupitelstva města pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů rady 

města veřejným hlasováním.“ 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno.  

Bylo přijato usnesení č. 0003/ZM1822/1. 

 

Primátor sdělil, že Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl schválen. 

 

 
 

Primátor sdělil, že nyní přistoupí k volbě členů volebního výboru. Dále řekl, že dle 

schváleného volebního řádu je volební výbor pro toto ustavující zasedání zastupitelstva města 

osmičlenný. Důvodem je to, že chtěli dát možnost nominovat do volebního výboru zástupce 

všech politických subjektů, které se nominovaly do tohoto zastupitelstva města pro toto 

volební období. Řekl, že to není samozřejmě podmínkou, ale předpokládali, že tuto možnost 

politické subjekty využijí. Vyzval k podání jednotlivých návrhů na členy volebního výboru. 

 

 

J. Babka za klub KSČM navrhnul do volebního výboru pana Zbyňka Šebestu. 

P. Veselka za hnutí ANO navrhl do volebního výboru pana Richarda Vereše. 

M. Štěpánek za klub ODS navrhnul do volebního výboru pana Františka Kolaříka. 

Z. Pražák za klub KDU-ČSL navrhnul do volebního výboru pana Michala Hořínka.  

D. Witosz za Českou pirátskou stranu navrhnul do volebního výboru pana Rostislava Řehu. 

J. Vajdíková za klub ČSSD navrhla do volebního výboru pana Jiřího Srbu. 

V. Kubín za klub SPD navrhnul do volebního výboru pana Tomáše Raždíka. 

L. Semerák za klub zastupitelů hnutí Ostravak navrhnul do volebního výboru pana Vladimíra 

Poláka. 
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T. Macura zrekapituloval navržené členy volebního výboru: 

1. Zbyněk Šebesta, 

2. Richard Vereš, 

3. František Kolařík, 

4. Michal Hořínek, 

5. Rostislav Řeha, 

6. Jiří Srba, 

7. Tomáš Raždík, 

8. Vladimír Polák. 

 

Předsedající požádal jednotlivé kandidáty, aby sdělili svůj souhlas se svým navržením. 

Všichni navržení členové volebního výboru souhlasili. 

K navrženému složení volebního výboru nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka, a proto 

dal primátor hlasovat o navrženém složení volebního výboru. Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. Volební výbor byl zvolen.  

 

T. Macura řekl, že o první přestávce si výbor demokraticky zvolí svého předsedu, který bude 

řídit volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města. 

 

 

Materiál č. ZM_M 5 

Stanovení počtu členů rady města 

T. Macura sdělil, že dalším bodem programu je stanovení počtu členů rady města. Podle 

zákona o obcích musí být počet členů rady města lichý a činit nejméně 5 a nejvýše 11 členů. 

V souladu s tímto ustanovením navrhnul, aby rada města byla 11-ti členná. Dotázal se, zda má 

někdo jiný návrh. 

Žádný návrh nebyl podán. 

 

Primátor dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města stanoví počet členů 

rady města na 11.“ Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno.  

Byl přijat bod 1) usnesení č. 0004/ZM1822/1. 

 
 

- - - - - 

 

Dále T. Macura navrhnul, aby rada města byla tvořena primátorem, 6 náměstky primátora a 4 

členy rady města. Pro srovnání s předchozím volebním obdobím uvedl, že se navrhuje o 

jednoho náměstka méně. 

 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Primátor T. Macura dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města stanoví, 

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

Hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  

Byl přijat bod 2) usnesení č. 0004/ZM1822/1. 
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Primátor sdělil, že přerušuje na deset minut jednání a požádal volební výbor, aby se odebral 

do místnosti č. 304, kde si ze svého středu zvolí předsedu a připraví se na samotné volby. Poté 

vyhlásil přestávku do 10.00 hod. 

 

Přestávka od 9.46 hod. do 10.03 hod. 

  

- - - - - 

 

Po přestávce T. Macura sdělil, že nyní přistoupí k volbě primátora, náměstků primátora a 

dalších členů rady města. 

Materiál č. ZM_M 6 

Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města 

 

T. Macura požádal předsedu volebního výboru, kterým byl zvolen pan Richard Vereš, aby se 

ujal organizace samotných voleb. 

 

Předseda volební komise, R. Vereš, poděkoval za udělení slova a poděkoval členům 

volebního výboru za projevenou důvěru a za to, že ho jednohlasně zvolili předsedou. Zahájil 

volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města. Konstatoval, že hlasováním 

rozhodli, že volby budou probíhat veřejně a nejdříve budou volit primátora města. Sdělil, že 

ve volebním řádu se stanoví, že navržení kandidáti jsou voleni v pořadí, v jakém byli 

navrženi. Požádal členy zastupitelstva města, aby přednesli své návrhy na kandidáta na post 

primátora. 

 

 

Volba primátora 

 

P. Veselka za klub hnutí ANO navrhl pana Tomáše Macuru. 

R. Vereš sdělil, že pan Tomáš Macura je prvním kandidátem a dotázal se, zda má někdo ještě 

jiný návrh na pozici primátora. 

L. Semerák sdělil, že by chtěl tento návrh podpořit, protože zastávají stanovisko, že vítěz 

voleb by měl vždy mít nejenom právo, ale i zodpovědnost obsadit nejvyšší funkci. 

 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

R. Vereš oznámil, že pro volbu primátora byl navržen pouze jediný kandidát, a to pan Tomáš 

Macura, kterého požádal, aby se krátce představil a sdělil, zda kandidaturu přijímá. 

T. Macura sdělil, že s návrhem souhlasí a předpokládá, že se nemusí představovat.  

 

Předseda volební komise, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi na pozici primátora 

města panu Tomáši Macurovi.  

Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování. Schváleno.  

Byl přijat bod 1) usnesení č. 0005/ZM1822/1. 
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Předseda volební komise, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Tomáš Macura byl zvolen 

primátorem a pogratuloval mu. Požádal tajemníka Magistrátu města Ostravy, aby nově 

zvolenému primátorovi předal primátorské insignie. 

 

T. Macura řekl: „Dámy a pánové, já moc děkuji za důvěru, kterou jste mi dali zvolením do 

funkce primátora na další volební období. Cením si i hlasů, které přišly i z opozičních lavic. 

Není to úplně obvyklé, takže děkuji i za to. Co říct. Já nechci dlouho mluvit, protože teď je 

třeba hlavně pracovat. Práce je před námi hodně. Čeká nás z mého pohledu hlavně to, 

abychom Ostravu posunuli zase o kus dopředu, abychom zrealizovali další projekty přijaté 

v rámci schváleného strategického plánu města Ostravy. Víte, že tam je celá řada věcí 

zaměřených na životní prostředí, bezpečnost, kulturu, vzdělanost, architekturu, urbanismus, 

dopravu a samozřejmě na celou řadu dalších věcí. Nakonec s řadou z vás jsme na tom 

pracovali v minulém volebním období. Je nepochybné, že nás tyto úkoly budou čekat možná 

v složitější době, než byly ty předchozí čtyři roky, protože vyvstává celá řada nových 

skutečností, možná nových rizik, která dříve nebyla tak zřejmá. Nepochybně zažijeme v tomto 

započatém volebním období, pokud ne přímo ekonomické zpomalení nebo ekonomickou 

krizi, tak určitě zpomalení, se kterým musíme počítat. Já myslím, že i vy, kteří jste mně nebo 

nás ve vedení města ty předchozí čtyři roky kritizovali, že splácíme dluhy a děláme rezervy, 

možná oceníte, že ve chvíli, kdy bude ubývat příjmů, že bude z čeho brát. A v dobách krize a 

já ji nechci prosím přivolávat, tak v těch dobách je to veřejný sektor, který naopak musí 

nastoupit a musí rozpumpovat kola ekonomiky. Věřím, že Ostrava na to je a bude dobře 

připravena. Budou samozřejmě i další vnější okolnosti, které musíme zohlednit. Jsou to určitá 

globální, nechci použít slova rizika, ale použiji módně výzvy nepochybně i změny klimatu a 

věci, na které se musíme přizpůsobit i my tady ve městě Ostrava. Pokud jde o styl politiky, 

myslím, že mě většina z vás zná osobně. Já se nebudu měnit. Víte, že dávám přednost před 

silovou politikou. Upřednostňuji konsenzus, hledání tedy společných cest, a to už 

z pragmatického důvodu, protože já zcela jistě na tom místě nebudu sedět za čtyři roky, ale 

nemusím tam sedět ani za rok nebo za půl. Život bývá nevyzpytatelný a politika obzvláště, 

takže je důležité, aby loď nezměnila kurz a abychom měli na těch podstatných věcech shodu. 

Budu dávat velký důraz na to, o co jsem se snažil společně s ostatními kolegy v předchozím 

vedení města, a to na hospodárnost, na transparentnost, na otevřenost radnice. Nechci na 

radnici politiku. Chtěl bych, aby se dodržovaly dohody, aby platila podaná ruka. Chtěl bych 

vás všechny a slibuji Vám tím, že za všech okolností budu v rámci své mise vždycky 

upřednostňovat zájem města před zájmy jak stranickými, tak i zájmy osobními a chtěl bych 

k témuž vyzvat i vás. Byl bych velmi rád, kdybychom se společně dokázali bez ohledu na 

politická trička spojit k tomu, abychom posunuli město Ostravu dál, dopředu tam, kam 

právem patří, tzn., mezi ty skutečné metropole nejenom České republiky, ale celé Evropy. 

Těším se na spolupráci s vámi a dopředu vám za ní děkuji.“     

Primátor předal zpět slovo předsedovi volebního výboru panu Richardu Verešovi. 

 

- - - - - 

 

Volba náměstků primátora 

 

R. Vereš sdělil, že nyní přistoupí k volbě náměstků primátora. Konstatoval, že celkem budou 

volit 6 náměstků primátora tak, jak to schválili, a to v pořadí, v jakém budou navrženi. 

Požádal členy zastupitelstva města, aby přednesli své návrhy na pozice náměstků primátora.  

T. Macura navrhl na náměstky primátora: 

- pana Radima Babince za hnutí ANO, 

- pana Martina Štěpánka za Občanskou demokratickou stranu, 
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- paní Andreu Hoffmannovou za Českou pirátskou stranu,   

- pana Zbyňka Pražáka za KDU-ČSL,  

- paní Kateřinu Šebestovou za hnutí ANO, 

a paní Zuzanu Bajgarovou za hnutí ANO. 

 

R. Vereš poděkoval za návrhy. 

I. Racek se omluvil a sdělil, že už vše bylo řečeno. 

R. Vereš sdělil, že není žádný další návrh na kandidáta na náměstka primátora, a proto 

přistoupí k tomu, že jednotlivé kandidáty v pořadí v jakém byli navrženi, osloví, požádá je o 

vyslovení souhlasu s kandidaturou a o krátké představení. Jako prvního oslovil pana Radima 

Babince.  

R. Babinec sdělil, že souhlasí s kandidaturou. Uvedl, že je mu 44 let, bytem Ostrava 

Muglinov. Vzděláním právník a poslední čtyři roky působí na pozici náměstka primátora 

statutárního města Ostravy. 

R. Vereš dále požádal pana Martina Štěpánka o vyslovení souhlasu a krátké představení. 

M. Štěpánek sdělil, že mu je rovněž 44 let. Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy 

báňské v Ostravě, kde působil na katedře národohospodářské až do roku 2017. Dva roky jako 

její vedoucí, šest let rovněž dělal náměstka primátora zde na Magistrátu města Ostravy. 

R. Vereš se dotázal pana Štěpánka, zda souhlasí se svou kandidaturou. 

M. Štěpánek sdělil, že se svou kandidaturou souhlasí. 

R. Vereš dále předal slovo paní Andree Hoffmannové. 

A. Hoffmannová sdělila, že s nominací souhlasí. Uvedla, že je absolventkou Ostravské 

univerzity, filozofické fakulty. Dále následovala ve studiu doktorského studia Filozofické 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde do dnešní doby působí jako odborná asistentka 

a vzdělává budoucí učitele. Dále uvedla, že má také zkušenosti z Evropského parlamentu, kde 

působila jako asistentka evropského poslance.  

R. Vereš dále předal slovo panu Zbyňku Pražákovi. 

Z. Pražák sdělil, že s kandidaturou souhlasí. Ve svém představení řekl, že je mu 63 let. 

V rámci své profesní praxe 12 let pracoval v provozně technických funkcích v podniku 

Bytostav a Ferona. Osm let byl v privátní sféře a měl tu čest být dvacet let ve funkci náměstka 

primátora statutárního města Ostravy. 

R. Vereš dále předal slovo paní Kateřině Šebestové. 

K. Šebestová sdělila, že žije v centru města Ostravy, je jí 39 let a působila jako náměstkyně 

primátora za oblast IT a outsourcingu, za oblast životního prostředí a pod její gescí byl i 

Živnostenský úřad. Vystudovala Ostravskou univerzitu Filozofickou fakultu. 

R. Vereš se dotázal paní Šebestové, zda souhlasí se svou kandidaturou. 

K. Šebestová odpověděla, že s kandidaturou souhlasí. 

R. Vereš předal slovo paní Zuzaně Bajgarové. 

Z. Bajgarová uvedla, že studovala Masarykovou univerzitu oblast psychologie, sociální věci 

a genderová studia. Následně působila v oblasti vzdělávání dospělých jako projektová 

managerka a v oblasti evropských fondů a poslední čtyři roky působila na pozici 

místostarostky v Ostravě Porubě, kde měla na starosti strategický rozvoj, investice, dotace, 

kulturu a sociální věci. Poděkovala za kandidaturu a sdělila, že ji přijímá.  

R. Vereš oznámil, že pro volbu náměstků primátora byli navrženi tito kandidáti a budou 

voleni v tomto pořadí:    

- pan Radim Babinec, 

- pan Martin Štěpánek, 

- paní Andrea Hoffmannová,   

- pan Zbyněk Pražák,  

- paní Kateřina Šebestová, 
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a paní Zuzana Bajgarová. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš sdělil, že budou hlasovat o kandidátovi č. 1 

panu Radimu Babincovi, že bude zvolen náměstkem primátora. Hlasovalo 40 pro, 0 proti, 14 

se zdrželo hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Radim Babinec byl 

zvolen náměstkem primátora.  

 

- - - - - 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 2 panu 

Martinovi Štěpánkovi, že bude zvolen náměstkem primátora. Hlasovalo 40 pro, 0 proti, 14 se 

zdrželo hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Martin Štěpánek 

byl zvolen náměstkem primátora.  

 

- - - - - 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 3 paní Andree 

Hoffmannové, že bude zvolena náměstkyní primátora. Hlasovalo 37 pro, 3 proti, 13 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že paní Andrea 

Hoffmannová byla zvolena náměstkyní primátora. 

 

- - - - - 

 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 4 panu Zbyňku 

Pražákovi, že bude zvolen náměstkem primátora. Hlasovalo 40 pro, 0 proti, 14 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Zbyněk Pražák byl 

zvolen náměstkem primátora.  

 

- - - - - 

 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 5 paní Kateřině 

Šebestové, že bude zvolena náměstkyní primátora. Hlasovalo 40 pro, 0 proti, 14 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že paní Kateřina Šebestová 

byla zvolena náměstkyní primátora.  

 

- - - - - 

 



9 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 6 paní Zuzaně 

Bajgarové, že bude zvolena náměstkyní primátora. Hlasovalo 36 pro, 0 proti, 17 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že paní Zuzana Bajgarová 

byla zvolena náměstkyní primátora.  

 

Byl přijat bod 2) usnesení č. 0005/ZM1822/1. 

R. Vereš konstatoval, že tím byl naplněn počet náměstků primátora stanovený na číslo 6 a 

ukončil volbu náměstků primátora. 

- - - - - 

 

 

Volba dalších členů rady města 

 

R. Vereš sdělil, že přistoupí k volbě dalších členů rady města. Celkem budou volit 4 členy 

rady města, a to v pořadí v jakém budou navrženi. Požádal členy zastupitelstva města, aby 

přednesli své návrhy na kandidáty na další členy rady města.  

T. Macura sdělil, že za členy rady města navrhuje:  

- pana Martina Bednáře  

- pana Karla Malíka 

- pana Davida Witosze 

a pana Zdeňka Nytru. 

 

R. Vereš se dotázal, zda má někdo ještě jiný návrh na kandidáty do pozice člena rady města. 

Nikdo se již nepřihlásil, a proto konstatoval, že navrženi byli pan Martin Bednář, pan Karel 

Malík, pan David Witosz a pan Zdeněk Nytra. Požádal jednotlivé kandidáty, aby vyslovili 

s kandidaturou souhlas a krátce se představili. 

M. Bednář sdělil, že je mu 44 let, vystudoval Vysokou školu báňskou, Fakultu strojní. 

Působil v několika soukromých firmách a již čtvrtým rokem je mu ctí vykonávat funkci 

starosty městského obvodu Ostrava Jih. Poděkoval za nominaci a uvedl, že s kandidaturou 

souhlasí.  

K. Malík sdělil, že je mu 37 let. Vystudoval Vysokou školu báňskou, Fakultu stavební. 

Posledních sedm let působí v Dolních Vítkovicích a podílí se na strategických projektech 

v Dolních Vítkovicích. Předtím působil zde na Magistrátu města Ostravy na odboru 

ekonomického rozvoje, je tudíž toho názoru, že prostředí zná velmi dobře. Nakonec sdělil, že 

se svou kandidaturou souhlasí. 

D. Witosz sdělil, že se svou kandidaturou souhlasí. Sdělil, že je mu 37 let, vystudoval jako 

inženýrský geodet a důlní měřič zde na Vysoké škole báňské, Hornicko-geologické fakultě. 

Posledních deset let pracoval na Správě železniční dopravní cesty ve středisku železniční 

geodezie, kde měl na starost jak výstavbu, tak údržbu koridorových tratí v oddělení 

prostorové polohy koleje.   

Z. Nytra uvedl, že je mu 57 let. Vystudoval Vysokou školu báňskou. Od roku 1994 byl 

ředitelem Hasičského záchranného sboru města Ostravy a od roku 2001 Moravskoslezského 

kraje a poslední rok je senátorem Parlamentu České republiky. Poděkoval za kandidaturu a 

sdělil, že s ní souhlasí.  
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R. Vereš poděkoval a konstatoval, že všichni kandidáti se představili a všichni taktéž 

souhlasili se svou kandidaturou. Oznámil, že pro volbu dalších členů rady města byli 

navrženi......... (Do diskuze se přihlásil pan Lukáš Semerák, a proto mu předal slovo.) 

L. Semerák sdělil, že by si chtěl upřesnit a dotázat se pana Witosze na jednu věc. Sdělil, že 

Česká pirátská strana je v zastupitelstvu nová a nezná ji. Jsou to nováčci a zcela otevřeně 

připustil, že název strany na něho nepůsobí zrovna konstruktivně, ale věří, že to je pouze 

název. Sdělil, že protože tu stranu nezná, tak se s ní seznamuje zejména na internetu a 

v dokumentech, které strana o sobě prezentuje. Sdělil, že ho zaujala ta část, která se jmenuje 

kumulace funkcí. Řešili to v pondělí, kdy Piráti svými hlasy zvolili neuvolněnou starostku, 

která je současně poslankyní a krajskou zastupitelkou. Sdělil, že tam mu tu zásadu vysvětlili a 

vysvětlili mu, že zásada platí, ale platí jen do té míry, dokud neohrožuje spolupráci 

s koaličním partnerem, což pochopil. Sdělil, že by možná požádal o úpravu na internetu. Řekl, 

že má jiný dokument. Díval se na podmínky pro Pirátské nominace do funkcí, které jsou na 

internetu a tam v článku 5 je napsáno: „Žádný ze zastupitelů nemůže být současně radní města 

Ostravy a současné radním libovolného městského obvodu.“ Uvedl, že tam není uvedeno, 

zdali se jedná o funkci uvolněnou nebo neuvolněnou a v podstatě se tam konstatuje, že 

nemůže být současně dvěma radními. Uvedl, že pan Witosz je nejen radním městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale současně je i jeho místostarostou. Dotázal se, do jaké 

míry tyto podmínky jsou kogentní, do jaké míry jsou platné, do jaké míry je to pouze 

předvolební aklamace a dotázal se, jak se k tomu pan Witosz staví. Sdělil, že to říká zejména 

proto, že by ho nerad uvedl do situace, kdy bude mít třeba problémy v pirátské straně apod.  

D. Witosz poděkoval za otázku, protože nyní bude mít možnost vysvětlit, jak pirátská strana 

funguje. Omluvil se, že to bude trochu delší. Sdělil, že se musí vrátit do předvolební doby, 

kdy tuto strategii psali. V té době pochopitelně pirátská strana měla určité principy. Základní 

princip je, aby člověk nezastával dvě uvolněné funkce. To se dozvěděli i včera a toto i 

deklarovali při vyjednávání na Moravské Ostravě a Přívozu. Co se týká jeho kumulace funkcí, 

uvedl, že on jako člověk, který se celý život zabývá matematikou, již před volbami na 

pirátském klubu, ale i v širším plénu říkal, že může dojít k situaci, kdy člověk bude z jedné 

strany v uvolněné funkci a z druhé strany v neuvolněné funkci. Tato situace totiž matematicky 

může nastat a také nastala. Řekl, že si to dovolí vysvětlit. On, jak už pan Semerák řekl, byl 

včera zvolen jako 1. místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu, zde vedle něho sedící kolega 

pan Rostislav Řeha byl zvolen také jako místostarosta, zde pod ním sedící paní Veronika 

Murzynová, bude členem rady Ostravy Poruby. Dále pod ním sedící paní Andrea 

Hoffmannová, byla zvolena náměstkyní primátora, k čemuž jí pogratuloval. Jediným členem 

zastupitelstva města, který by mohl být radním, je zde sedící pan Petr Kopečný, který ale 

vzhledem k tomu, že je automatizační inženýr v ropném průmyslu a dělá řídicí systémy na 

ropných plošinách v Severním moři atd., sám řekl, že není schopen flexibilně zastávat pozici 

neuvolněného radního. Sdělil, že nyní dá takovou perličku. Uvedl, že před volbami, kdy ještě 

nevěděli, jak budou rozvrženy karty, ale věděli, že matematicky tato situace může nastat, tak 

on jako lídr vyzýval všechny členy pirátské strany, kterým by se toto stalo, aby v případě, že 

budou mít tuto neuvolněnou funkci, aby jakoukoliv odměnu za tuto neuvolněnou funkci, ať 

bude v jakékoliv výši, dali na věc klubu a zejména těch klubů, které skončí v Ostravě 

v opozici. Proto říká, že ano, došlo k této situaci a matematicky je to jediný možný scénář, jak 

tuto situaci vyřešit. Třicet tři členů pirátské strany včera v 18.30 hod. skončeným hlasováním 

uznalo tuto kombinaci za platnou, že s ní problémy nemají. Sdělil, že proto argument pana 

Semeráka, jestli s tím nebude mít problém pirátská strana, padá a zároveň deklaruje, že jeho 

odměna bude poskytnuta na věc klubu zastupitelů pirátské strany v Ostravě. Dotázal se, zda je 

ještě nějaký dotaz. 

L. Semerák poděkoval za vysvětlení. Sdělil, že možná kdyby stroze pan Witosz řekl, že na tu 

funkci zbyl, tak by to bylo kratší. Uvedl, že tak jak už řekl, postupně se se zásadami pirátské 
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strany seznamuje a pevně věří, že za čtyři roky bude mít k tomuto poměrně velký prostor. 

Sdělil, že má dvě krátké poznámky. Poznamenal a dodal, že je to možná podnět, že by tu 

odměnu, kterou bude pobírat, že bývá zvykem, tak jak to dělá hejtman, že to nedává sám 

svému hnutí, ale třeba na charitu, tak kdyby to pan Witosz zvážil, protože to je možná taková 

lepší alternativa. Sdělil, že se snaží předvídat a troufá si říct, že kdyby se možná v pondělí 

nenechal zvolit členem rady na Moravské Ostravě a Přívoze, kde mají ještě prostor, kde je 

jich více, tak by dnes nezbyl, ale to je poučení. Řekl, že mu to pan Witosz vysvětlil a osobně 

si upraví další zásadu pirátské strany. 

D. Witosz odpověděl, že na charitu bude dávat svou odměnu za práci, kterou dělá jako 

místostarosta, a to ve výši jakou si určí. Na charitu přispíval už v minulé době, a to byl 

v klasickém občanském zaměstnání. Co se týká odměny neuvolněného radního, řekl, že to je 

odměna za tu práci, za to, aby byla udělaná kvalitně a aby se ten člověk mohl kvalitně 

připravit, a proto dává tyto prostředky na to, aby se zastupitelé v Ostravě, kteří jsou 

v neuvolněných funkcích, mohli kvalitně připravit na práci pro dobro města. 

R. Vereš oznámil, že pro volbu dalších členů rady města byli navrženi tito kandidáti a budou 

voleni v tomto pořadí. 

- pan Martin Bednář, 

- pan Karel Malík, 

- pan David Witosz, 

a pan Zdeněk Nytra. 

           

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 1 panu Martinu 

Bednářovi, že bude zvolen členem rady města. Hlasovalo 40 pro, 0 proti, 13 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Martin Bednář byl 

zvolen členem rady města.  
 

- - - - - 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 2 panu Karlu 

Malíkovi, že bude zvolen členem rady města. Hlasovalo 38 pro, 0 proti, 15 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Karel Malík byl 

zvolen členem rady města.  
 

- - - - - 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 3 panu Davidu 

Witoszovi, že bude zvolen členem rady města. Hlasovalo 35 pro, 3 proti, 15 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan David Witosz byl 

zvolen členem rady města.  
- - - - - 

 

Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, dal hlasovat o kandidátovi č. 4 panu Zdeňku 

Nytrovi, že bude zvolen členem rady města. Hlasovalo 36 pro, 0 proti, 17 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

(Pan Martin Štěpánek nahlásil, že chtěl u tohoto bodu hlasovat pro.) 
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Předseda volebního výboru, pan Richard Vereš, konstatoval, že pan Zdeněk Nytra byl 

zvolen členem rady města.  
 

Byl přijat bod 3) usnesení č. 0005/ZM1822/1. 

Předseda volebního výboru pan Richard Vereš konstatoval, že zvolili všechny čtyři členy 

rady města na čtyři uvolněné pozice. 

M. Štěpánek uvedl, že mu nešlo zmáčknout tlačítko pro u předchozího hlasování a požádal, 

aby tato skutečnost byla uvedena v zápise.                                  

R. Vereš sdělil, že bude upraven záznam o hlasování. 

Předseda volebního výboru pan Richard Vereš ukončil tento bod a předal řízení zasedání 

primátorovi města panu Tomáši Macurovi. 

- - - - - 

 

Primátor poděkoval panu Richardu Verešovi za vedení voleb. Sdělil, že nyní se přesouvají 

k dalšímu bodu programu, kterým je stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města. 

 

 

 

Materiál č. ZM_M 7 

Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města a určení funkcí, pro které budou 
členové zastupitelstva města uvolněni 

Primátor sdělil, že jde o stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 

v jedenáctičlenné radě města a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města 

uvolněni. Navrhl, aby bylo stanoveno 7 uvolněných členů zastupitelstva města, a to primátor a 

6 náměstků primátora. 

Bez připomínek. 

 

T. Macura dal hlasovat o usnesení ve znění: 

„Zastupitelstvo města stanoví počet uvolněných členů zastupitelstva města na 7“. 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 1) usnesení č. 0006/ZM1822/1. 

- - - - - 

 

T. Macura, řekl, že nyní určí funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni. 

Navrhnul, aby pro výkon funkce byli uvolněni: 

primátor - pan Tomáš Macura, 

náměstek primátora – pan Radim Babinec, 

náměstek primátora – pan Martin Štěpánek, 

náměstkyně primátora – paní Andrea Hoffmannová, 

náměstek primátora - pan Zbyněk Pražák, 

náměstkyně primátora paní Kateřina Šebestová, 

náměstkyně primátora – paní Zuzana Bajgarová 
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s účinností od 7. 11. 2018. 

Bez připomínek. 

 

Ing. Macura, MBA, dal hlasovat o usnesení ve znění: 

„Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon funkce budou uvolněni tito členové zastupitelstva 

města: 

primátor - Tomáš Macura 

náměstek primátora – Radim Babinec 

náměstek primátora – Martin Štěpánek 

náměstkyně primátora – Andrea Hoffmannová 

náměstek primátora - Zbyněk Pražák 

náměstkyně primátora - Kateřina Šebestová, 

náměstkyně primátora – Zuzana Bajgarová 

s účinností od 7. 11. 2018. 

 

Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 43 pro, 0 proti, 11 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

Bylo přijato usnesení č. 0006/ZM1822/1. 
 

 

 

Materiál č. ZM_M 8 

Svěření zabezpečování úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora; 
určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a 
stanovení pořadí zastupování primátora ostatními náměstky primátora 

Primátor sdělil, že nejdříve přistoupí ke svěření úkolů v samostatné působnosti primátorovi a 

náměstkům primátora. Sdělil, že zákon o obcích stanoví, že zastupitelstvo města může svěřit 

náměstkům primátora některé úkoly a určí náměstka primátora, který zastupuje primátora 

v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy nevykonává funkci. Navrhl, aby zastupitelstvo 

města nejprve svěřilo úkoly primátorovi a jednotlivým náměstkům. Předložil zastupitelstvu 

města návrh týkající se svěření úkolů, který přečetl: 

 

Zastupitelstvo města 

1) svěřuje primátorovi panu Tomáši Macurovi zabezpečování 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  

- strategického rozvoje 

- dotací, pokud tyto nespadají do působnosti jiného úseku 

- dopravy 

- dopravně-správních činností 

 

 



14 

 

2) svěřuje náměstkovi primátora panu Radimu Babincovi zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- majetku včetně vztahů k bytům 

- veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

- sdružených nákupů a kapitálových účastí 

 
3) svěřuje náměstkovi primátora panu Martinu Štěpánkovi zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- financí a rozpočtu 

 
4) svěřuje náměstkyni primátora paní Andrei Hoffmannové zabezpečování úkolů 

v samostatné působnosti na úseku: 

- sportu 

- školství 

- vzdělávání 
 

5) svěřuje náměstkovi primátora panu Zbyňku Pražákovi zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- kultury 

- volného času 

- sociálních věcí 

- zdravotnictví 

- prevence kriminality  

 
6) svěřuje náměstkyni primátora paní Kateřině Šebestové zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- životního prostředí 

- vodního hospodářství a zemědělství 

- komunálním 

- živnostenského úřadu 

- IT služeb a outsourcingu 

 

7) svěřuje náměstkyni primátora paní Zuzaně Bajgarové zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- investic 

- útvaru hlavního architekta 

- stavebního řádu 

 

Primátor se dotázal, zda má k tomuto návrhu někdo nějaký návrh nebo připomínku. Nebyl 

vznesen žádný dotaz ani připomínka.  

 

Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 40 pro, 0 proti, 13 se zdrželo 

hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 1) usnesení č. 0007/ZM1822/1. 

 

- - - - - 
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Primátor v souladu se zákonem o obcích dále navrhl, určit, aby primátora zastupoval v době 

jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, náměstek primátora pan Radim 

Babinec a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora 

v době jeho nepřítomnosti, aby bylo určeno zastupování v tomto pořadí: 

a) pan Martin Štěpánek 

b) paní Andrea Hoffmannová 

c) pan Zbyněk Pražák 

d) paní Kateřina Šebestová 

e) paní Zuzana Bajgarová 

 

Primátor se dotázal, zda má k tomuto návrhu někdo nějaký dotaz nebo připomínku. Nebyl 

vznesen žádný dotaz ani připomínka.  

 

Primátor dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

„Zastupitelstvo města určuje, že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 

nevykonává funkci, zastupuje náměstek primátora pan Radim Babinec a v případě 

nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho 

nepřítomnosti náměstci primátora v tomto pořadí: 

a) pan Martin Štěpánek 

b) paní Andrea Hoffmannová 

c) pan Zbyněk Pražák 

d) paní Kateřina Šebestová 

e) paní Zuzana Bajgarová.“ 

Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 2) usnesení č. 0007/ZM1822/1. 

 

 
 

Primátor vyhlásil osmiminutovou přestávku a požádal zvolené členy rady města, aby se po 

přestávce ujali svých míst za předsednickým stolem.  

 

Přestávka od 10.42 hod. do 10.54 hod. 

 

 

Po přestávce primátor sdělil, že se přesouvají k projednávání bodu č. 9. 

 

Materiál č. ZM_M 9 

Zřízení výboru finančního a kontrolního, stanovení počtu jejich členů, volba předsedy a dalších 
členů 

Primátor sdělil, že podle zákona o obcích zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční a 

kontrolní výbor. Předsedou výboru musí vždy být člen zastupitelstva města. Počet členů 

výboru je vždy lichý. Jejich členy nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník 

magistrátu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu. Dotázal se, zda 

má někdo ke zřízení finančního a kontrolního výboru nějaký dotaz nebo připomínku. Z řad 

členů zastupitelstva města se nikdo nepřihlásil. Sdělil, že se do diskuze přihlásil občan města 

pan Jxxxxxxx Nxxxxxx a předal mu slovo. 
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Diskuze: 

J. Nxxxxxx poděkoval za udělení slova a řekl: „Milí zastupitelé, všichni jste slíbili na svou 

čest a svědomí, že funkci budete vykonávat  svědomitě v zájmu města a jeho občanů. Neměli 

byste proto odmítat členství ve výborech kontrolním a finančním. Dobré, zdůrazňuji dobré 

vedení města, by mělo mít zájem, aby v těchto výborech byli i zástupci opozičních subjektů, 

což je v souladu se zájmem občanů. Konkrétní iniciativu vyvine dle mého přesvědčení téměř 

vždy jednotlivec, ne velká skupina osob, třeba výbor. Dosavadní jednací řád iniciativních 

výborů kontrolního a finančního, zdůrazňuji iniciativních výborů, však z časových důvodů 

projevit iniciativu jednotlivých členů výborů prakticky znemožňuje. Mám zkušenosti, že 

doručení podnětů jim je zdržováno, a jednání vázané jenom na schůze výborů s měsíční 

prodlevou je pomalé. Ke zlepšení by došlo, pokud by jednací řád obou výborů byl doplněn o 

povinnost legislativního a právního odboru, předávat texty písemností, adresovaných členům 

výborů, neprodleně. Dále umožnit rozhodování obou výborů per rollam. K předložení návrhu 

změny jednacího řádu obou výborů dnes dávám magistrátu podnět dle § 16a, odst. 2, písmena 

g) zákona o obcích. Děkuji za pozornost věnovanou této věci.“ 

T. Macura poděkoval panu Nxxxxxxxx za jeho příspěvek. Dotázal se členů zastupitelstva 

města, zda si chce někdo tento podnět vzít za svůj, aby o něm mohli případně hlasovat. 

J. Nxxxxxx hovořil mimo mikrofon. Řekl: „Já ho dávám magistrátu, ne jim.“ 

T. Macura řekl panu Nxxxxxxxx, aby to v tom případě neříkal na zasedání zastupitelstva 

města. Sdělil mu, že tady je zasedání zastupitelstva města. 

 

Primátor dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění:   

„Zastupitelstvo města zřizuje pro volební období 2018 - 2022 tyto výbory zastupitelstva 

města: 

a) finanční 

b) kontrolní 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 1) usnesení č. 0008/ZM1822/1. 

 

Primátor konstatoval, že zřídili finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města na volební 

období 2018 – 2022.  

 

- - - - - 

 

Primátor dále sdělil, že nyní musí stanovit počet členů obou výborů. Připomněl, že v minulém 

volebním období měl finanční i kontrolní výbor 11 členů. S ohledem na zvýšení počtu 

politických subjektů, které se nominovaly do zastupitelstva města a s ohledem na zachování 

elementárního principu proporčního zastoupení, navrhl, aby finanční výbor i kontrolní výbor 

pracovaly v počtu 13 členů. Připomněl, že kdyby chtěli přesně dodržet princip proporčního 

zastoupení, musely by mít všechny výbory 18 členů, což už jim přijde jako počet neúměrný. 

Uvedl, že jako představitel hnutí ANO sděluje, že se dohodli na tom, že ustoupí oni jako 

vítězné hnutí z počtu členů, který by jim příslušel při aplikaci ryze proporčního zastoupení 

tak, aby umožnili všem ostatním politickým subjektům účast ve výborech a současně, aby 

příliš ty počty členů výborů nerozšiřovali. Jinými slovy řekl, že navrhují počet kontrolního a 

finančního výboru na 13 členů. Dotázal se, zda má někdo k tomuto návrhu nějaký dotaz nebo 

připomínku.  
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K tomuto návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 

 

Primátor dal hlasovat o usnesení ve znění:  

„Zastupitelstvo města stanoví počet členů        

a) finančního výboru na 13 

b) kontrolního výboru na 13“ 

 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 2) usnesení č. 0008/ZM1418/1. 

 

T. Macura konstatoval, že si stanovili počet členů kontrolního a finančního výboru.  

- - - - - 

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru  

 

Primátor sdělil, že nyní přistoupí k volbě předsedy a členů finančního výboru. Sdělil, že za 

předsedu finančního výboru navrhuje pana Otakara Šimíka. Požádal navrženého kandidáta, 

aby sdělil, zda se svou kandidaturou souhlasí a krátce se představil. 

 

O. Šimík sdělil, že je mu 38 let, pochází z Ostravy Jihu. Vystudoval Vysokou školu báňskou, 

Technickou univerzitu Ostrava, obor ekonomika a management v průmyslu. Poslední čtyři 

roky je jako neuvolněný radní v Ostravě Jihu, kde byl místopředsedou ekonomické komise a 

členem finančního výboru. Sdělil, že pokud bude zvolený, tak se bude těšit na spolupráci. 

Nakonec sdělil, že se svou kandidaturou souhlasí.  

T. Macura se dotázal, zda má k tomuto návrhu někdo dotaz nebo připomínku. 

 

K tomuto návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 

 

Primátor dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města volí předsedou 

finančního výboru pana Otakara Šimíka, člena zastupitelstva města“ 

Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 3a) usnesení č. 0008/ZM1418/1. 

 

 

Primátor konstatoval, že předsedou finančního výboru byl zvolen pan Otakar Šimík, 

člen zastupitelstva města. 

 

- - - - - 

 

Volba členů finančního výboru 

 

T. Macura sdělil, že navržené osoby do finančního výboru předem konzultoval s předsedy 

politických klubů a tento návrh respektuje jejich návrhy a současně respektuje základní 

poměry v zastupitelstvu města. 

Sdělil, že za členy finančního výboru se navrhují: 

- paní Eliška Konieczná, členka ZM a členka politického klubu ANO 2011,  

- pan Josef Videcký, člen ZM, také za hnutí ANO 2011,   

- paní Iveta Vozňáková, členka ZM, za hnutí Ostravak,  
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- pan Martin Juroška, člen ZM, za Komunistickou stranu Čech a Moravy, 

- pan Vladimír Cigánek, člen ZM, za Občanskou demokratickou stranu, 

- paní Michaela Roubíčková, členka ZM, za Občanskou demokratickou stranu, 

- paní Hana Dydowiczová, členka ZM, za hnutí SPD,  

- pan Michal Hořínek, člen ZM, za KDU-ČSL, 

- pan Jiří Srba, člen ZM, za ČSSD, 

- pan Oxxxx Rxxxx, který není členem zastupitelstva města a který je navrhován Českou 

pirátskou stranou, narozen xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- pan Oxxxxx Nxxxxxx, který není členem zastupitelstva města a který je navrhován Českou 

pirátskou stranou, narozen xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Primátor sdělil, že oba dva navržení kandidáti by měli být fyzicky přítomni, a to pro případné 

zodpovězení dotazů. Dále sdělil, že jako poslední členku finančního výboru navrhuje paní 

Hanu Tichánkovou, která by v případě své účasti pravděpodobně složila slib člena 

zastupitelstva města, ale z důvodu její neúčasti dnes na tomto zasedání, musí konstatovat, že 

není zatím platnou členkou zastupitelstva města. Dodal, že paní Hana Tichánková je narozena 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sdělil, že se svou volbou do 

finančního výboru souhlasí. Řekl, že v případě potřeby je možno paní Hanu Tichánkovou 

představit a učinil by tak pan Martin Bednář. Dotázal se, zda má někdo k těmto návrhům 

nějaký dotaz nebo připomínku. 

 

K tomuto návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 

 

Primátor dal hlasovat o usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru 

- paní Elišku Koniecznou, členku ZM 

- pana Josefa Videckého, člena ZM 

- paní Ivetu Vozňákovou, členku ZM 

- pana Martina Jurošku, člena ZM  

- paní Michaelu Roubíčkovou, členku ZM 

- paní Hanu Dydowiczovou, členku ZM 

- pana Michala Hořínka, člena ZM 

- pana Jiřího Srbu, člena ZM 

- pana Oxxxxxx Rxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- pana Oxxxxxxx Nxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- paní Hanu Tichánkovou nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 

 

Primátor sdělil, že je mu signalizováno, že zapomněl, uvést pana Vladimíra Cigánka, za což 

se omlouvá. 

Doplnil do usnesení jméno: 

„- pana Vladimíra Cigánka, člena ZM.“ 

 

Dal hlasovat o navrženém usnesení. Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Schváleno. 

Byl přijat bod 3b) usnesení č. 0008/ZM1418/1. 

 

 

Primátor konstatoval, že členové finančního výboru byli zvoleni. Sdělil, že nyní mohou 

přistoupit k volbě předsedy a členů kontrolního výboru. 

 

x x x 
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Volba předsedy kontrolního výboru 

 

Primátor sdělil, že nyní přistoupí k volbě předsedy kontrolního výboru. Sdělil, že za předsedu 

kontrolního výboru se navrhuje pan Vít Macháček, člen zastupitelstva města. Požádal 

navrženého kandidáta, aby sdělil, zda se svou kandidaturou souhlasí a zároveň se krátce 

představil. 

 

V. Macháček sdělil, že mu je 46 let, dlouhá léta pracoval jako kontrolor a interní auditor. Ke 

své kvalifikaci uvedl, že má řadu certifikátů Nejvyššího kontrolního úřadu a Českého institutu 

interních auditorů. Řekl, že se svou kandidaturou souhlasí. 

T. Macura se dotázal, zda má k tomuto návrhu někdo dotaz nebo připomínku. 

 

K tomuto návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 

 

Primátor dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města volí předsedou 

kontrolního výboru pana Víta Macháčka, člena zastupitelstva města“ 

Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 4a) usnesení č. 0008/ZM1418/1. 

 

 

Primátor konstatoval, že předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Vít Macháček, 

člen ZM. 

 

- - - - - 

  

Volba kontrolního výboru 

 

T. Macura sdělil, že nominace tak, jak je bude číst, byly konzultovány s předsedy 

jednotlivých politických klubů a návrhem, který přečte, bude současně dodržen i historický 

úzus, kterým je v kontrolním výboru zabezpečena převaha členů opozičních stran nad počtem 

členů stran ve vedení města. Sdělil, že za členy kontrolního výboru se navrhují: 

- pan Jan Veřmiřovský, člen ZM, za hnutí ANO 2011, 

- paní Margareta Michopulu, členka ZM, za hnutí ANO 2011, 

- pan Jiří Vávra, člen ZM, za hnutí ANO 2011, 

- pan Michal Mariánek, člen ZM, za hnutí Ostravak, 

- pan Petr Mika, člen ZM, za hnutí Ostravak, 

- paní Yveta Sekeráková, členka ZM, za KSČM, 

- pan František Kolařík, člen ZM, za ODS, 

- pan Václav Kubín, člen ZM, za hnutí SPD, 

- pan Ilja Racek, člen ZM, za KDU-ČSL, 

- pan Libor Grygar, člen ZM, za ČSSD, 

 

Dále primátor sdělil, že se navrhují dva členové, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a to: 

- paní Pxxxxxx Nxxxxxxx, za Českou pirátskou stranu, nar. xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která by měla být přítomna pro případné dotazy, 

a paní Pxxxx Bxxxxxxxxx, nominovaná za hnutí Ostravak, nar. xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Primátor se dotázal navržených členů, zda s návrhem souhlasí. 
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Všichni navržení členové se svou kandidaturou souhlasili. 

 

Primátor se dále dotázal, zda má k tomuto návrhu někdo dotaz nebo připomínku.  Nebyl 

vznesen žádný dotaz ani připomínka, a proto dal primátor hlasovat o usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru 

- pana Jana Veřmiřovského, člena ZM 

- paní Margaretu Michopulu, členku ZM 

- pana Jiřího Vávru, člena ZM 

- pana Michala Mariánka, člena ZM 

- pana Petra Miku, člena ZM 

- paní Yvetu Sekerákovou, členku ZM 

- pana Františka Kolaříka, člena ZM 

- pana Václava Kubína, člena ZM 

- pana Ilju Racka, člena ZM 

- pana Libora Grygara, člena ZM 

- paní Pxxxxxx Nxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

a paní Pxxxx Bxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 

Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. 

Byl přijat bod 4b) usnesení č. 0008/ZM1418/1. 
 

Primátor konstatoval, že členové kontrolního výboru byli zvoleni. 
 

 

Materiál č. ZM_M 10 

Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
města 

Primátor sdělil, že k tomuto bodu členové zastupitelstva města obdrželi písemný materiál a 

dotázal se, zda má někdo z řad zastupitelů dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu 

usnesení. Nikdo se do diskuze nepřihlásil. Konstatoval, že se k tomuto bodu programu se 

přihlásil z řad občanů pan Jxxxxxxx Nxxxxxx a předal mu slovo. 

Diskuze: 

J. Nxxxxx řekl: „Milí zastupitelé, za chvíli si schválíte výši odměn za činnost pro občany, 

jakou tu výši vám přeji. Současně vyslovuji přání, abyste za součást služby občanům 

považovali nejen vyzvedávat si písemnosti ze schránky v přízemí magistrátu, ke které musí 

občan mnohdy dost kilometrů dojet, ale mít i e-mailovou adresu s povinností zaslané vzkazy 

otevírat a zejména pak otevření potvrzovat. Hlasitý souhlas s tímto závazkem na balkoně 

uvítám. Dovolte prosím ještě jednu poznámku. Musím konstatovat, že bohužel dnešní 

zasedání zastupitelstva opomenulo povinnost informovat občany o činnosti obce. Takovou 

informaci má podávat primátor v tomto případě a k tomu dneska nedošlo. Takže trošku jste 

nás občany města zklamali. Děkuji za pozornost.“ 

T. Macura poděkoval panu Nxxxxxxxx za příspěvek a dotázal se, zda má někdo ještě nějaký 

podnět v bodě deset. Žádný podnět již nebyl vznesen, a proto dal primátor hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. 

Bylo přijato usnesení č. 0009/ZM1822/1. 
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Primátor sdělil, že nyní v souladu se schváleným programem přichází na řadu bod Dotazy, 

připomínky a podněty občanů města a konstatoval, že do diskuze se k tomuto bodu přihlásil 

pan Rxxxx Pxxxxxxx a předal mu slovo. 

 

Diskuze: 

R. Pxxxxxxx řekl: „Doufám, že funguje mikrofon. Děkuji váženému panu primátorovi za 

udělení slova a zároveň gratuluji ke zvolení. Představím se v krátkosti pro nové zastupitele a 

zastupitelky. Dobrý den, vážené dámy a pánové, jmenuji se Rxxxxx Pxxxxxxx, jsem občanem 

České republiky s bydlištěm v Ostravě. Zastupuji zde dnes zhruba 6,5 % voličů v ostravském 

obvodu Polanka nad Odrou, kteří mi vyjádřili v říjnových komunálních volbách svou důvěru 

a taktéž 4541 voličů, kteří dali hlas v Ostravě mé nejbližší rodině a další tisíce lidí, kteří volili 

v Ostravě osobnosti a myšlenky, které zastávám, za což všem, kteří tak učinili za sebe a své 

blízké velice a s hlubokou pokorou děkuji. Rád bych nyní pogratuloval celému zastupitelstvu 

k vašemu zvolení, a to především těm váženým zastupitelkám a váženým zastupitelům, kteří 

jsou zde zcela noví a zastupují také nové politické subjekty, které voliči poslali do 

zastupitelstva díky přítomné ohromné pozitivní touze po změně. V této souvislosti sděluji, že 

jsem již před volbami jako tradiční účastník jednání zdejších zastupitelstev jasně řekl, že ať už 

bude výsledek voleb jakýkoliv, budu se dále, tak jako minulé čtyři roky, kdy jsem nevynechal 

jednání ani jednoho zdejšího zastupitelstva a taktéž zastupitelstva v Ostravě Polance či v 

kratším období na kraji, že se budu nadále aktivně účastnit činnosti na těchto zastupitelstvech 

ve prospěch lidí a vůbec široké veřejnosti, a to i bez veřejné funkce přímo z pozice aktivního 

občana, za kterým nyní je evidentní, faktická, volební důvěra voličů. Předložil jsem zde v 

uplynulých letech velkou řadu podnětů ke zlepšení situace v Ostravě. I u nás v obvodu v 

Polance. Některé se mi podařilo prosadit při hlasování napříč politickým spektrem, za což 

děkuji. Občané takových zlepšení využívají především v tolik důležitém přímém, 

bezprostředním dialogu se svými volenými zastupiteli. Jsem proto připraven spolupracovat s 

každým v novém zastupitelstvu, kdo bude ochoten prosazovat velice pozitivní myšlenky 

zveřejněné na mých webech polanka2018.sweb.cz a především necipujtenas.cz. Mé podněty 

ke zlepšení situace můžete načerpat především také ze zdejších zápisů z jednání zastupitelstva 

z minulých čtyř let. Jsem samozřejmě také připraven spolupracovat s každým, kdo si 

uvědomuje velice důležitou opoziční konstruktivní kritiku, bez které to prostě ani v „ANO 

Ostravě“ nepůjde, a to proto, aby se podařilo napravit chyby, ke kterým bohužel v minulosti 

také došlo. Přijměte prosím nabízenou ruku ke spolupráci a pojďme společně do toho. 

Kontakty na mne mají k dispozici vážené kolegyně, které zajišťují organizaci jednání zdejšího 

váženého zastupitelstva. Děkuji. Závěrem přeji novému váženému zastupitelstvu a především 

všem občanům, které bude nové zastupitelstvo zastupovat v nadcházejících 4 letech, vše 

dobré a nechť je vaše činnost prospěšná všem občanům a nejen pouze úzké skupince 

prosperujících vyvolených elit. Děkuji vám.“     

T. Macura poděkoval panu Rxxxx Pxxxxxxxx za příspěvek a sdělil, že jako další se k tomuto 

bodu do diskuze přihlásil pan Mxxxx Mxxxxxx a předal mu slovo. 

M. Mxxxxxx řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, blahopřeji Vám, pane Tomáši 

Macuro, že jste byl opět zvolen primátorem města Ostravy a Vám ostatním přeji hodně 

úspěchů ve funkci zastupitelů města. Občané Vám dali důvěru a teď je jen na Vás, jak s touto 

důvěrou naložíte a kolik se Vám podaří splnit z toho, co jste slíbili před volbami. Lidé sice 

hodně zapomínají, ale jsou i takoví, a mezi ně patřím i já, kteří vás budou celé 4 roky 

sledovat. Předvolební letáky mám pečlivě schované. Svůj příspěvek, který se týká Kunčic, si 

nechám na další zastupitelstvo. Děkuji vám.“ 

T. Macura poděkoval panu Mxxxxxxx za jeho příspěvek a sdělil, že jako poslední přihlášený 

do diskuze v rámci tohoto bodu je pan Zxxxxx Sxxxx. 
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Z. Sxxxxx řekl: „Já vám přeji krásné poledne. Chtěl bych jen krátce říct, gratuluji všem, kteří 

byli zvoleni do zastupitelstva a kteří povedou naše město. Doufám, že to bude i nadále dobrá 

práce tak, jak se udělala před čtyřmi roky. Doufám, že budou projekty, které se tam 

zmiňovaly, pěkně dokončeny. Chtěl bych vás prostě jenom k tomu jakoby vyzvat, aby 

všechny ty projekty, které jsou naplánovány, abyste i nezapomínali na občany, kteří by se 

chtěli na těchto projektech nějak dále podílet, tak abyste na to mysleli. Přeji Ostravě, aby se 

opravdu stalo jedním z nejlepších měst v Severní Moravě, ale proč jen v Severní Moravě, 

proč ne v Evropě. Prostě pracujte tak, abychom byli opravdu hrdí na naši Ostravu. Já věřím, 

že to opravdu zvládnete. Máme opravdu velké výzvy. Bude to výzva fifejdská nemocnice, 

potom doprava, bezpečnost. Je to dobře našlápnuto a přál bych si, aby se v tom pokračovalo, 

abyste mohli za čtyři roky říct: „Občané, zase jsme Ostravu pozvedli někam dopředu.“ Děkuji 

vám.“ 

T. Macura poděkoval panu Zxxxxx Sxxxxxx za příspěvek. Řekl, že nikdo další do diskuze 

v rámci tohoto bodu přihlášen není, a proto bod s názvem „Dotazy, připomínky a podněty 

občanů města“ ukončil. 

 

 

    

Organizační záležitosti, diskuze 

T. Macura sdělil, že si nyní dovolí členy zastupitelstva města informovat o ustavení 

politických klubů. V souladu s čl. 19 Jednacího řádu zastupitelstva města upozornil, že 

členové zastupitelstva města mají při výkonu své funkce právo se sdružovat v politických 

klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. 

Mohou také vytvořit klub nezávislých členů zastupitelstva města. K ustavení klubu je potřeba 

nejméně 3 členů zastupitelstva města. Člen zastupitelstva města může být členem pouze 

jednoho klubu. Předseda klubu písemně oznámí primátorovi ustavení klubu, jeho název, 

jména a příjmení členů zastupitelstva města, kteří jsou jeho členy. Během volebního období 

oznámí také jména členů zastupitelstva města, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho 

novými členy. Uvedl, že do dnešního dne obdržel informace o ustavení klubu: 
- ANO 2011- předseda klubu pan Petr Veselka,  

- ČSSD – předsedkyně klubu paní Jana Vajdíková, 

- KDU-ČSL - předseda klubu pan Zbyněk Pražák,  

- KSČM - předseda klubu pan Josef Babka,  

- ODS – předseda klubu pan Martin Štěpánek,  

- Piráti – předseda klubu pan David Witosz, 

- SPD -  předseda klubu pan Václav Kubín, 

- Ostravak – předseda klubu pan Lukáš Semerák.  

 

  

Primátor sdělil, že radě města podá návrh, aby příští zasedání zastupitelstva města bylo 

svoláno na středu 12.12.2018, ale má za to, že s tím termínem už pracovně počítají. Dále 

členy zastupitelstva města informoval o termínu pracovního semináře zastupitelstva města k 

návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019, který bude svolán na 20. listopadu 

na 16 hodin v této místnosti. Sdělil, že ví, že se původně uvažovalo nad jinými termíny, 

nicméně ty byly v kolizi s termíny zastupitelstev některých městských obvodů. Zopakoval, že  

termín pracovního čili neveřejného semináře zastupitelstva města k návrhu rozpočtu na rok 

2019 je 20. listopadu v 16. hodin v této místnosti s tím, že se počítá s tím, že by následně byl 

rozpočet města součástí programu zastupitelstva 12.12.2018.  
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Dále informoval členy zastupitelstva o tom, že po ukončení dnešního zasedání je připraven 

fotograf za účelem pořízení fotografií členů zastupitelstva města na tablo a jejich vystavení na 

webových stránkách města po celou dobu funkčního období. Požádal všechny členy 

zastupitelstva města, aby se po ukončení zasedání zastupitelstva města odebrali do zasedací 

místnosti č. 221 a vyčkali tam do doby pořízení své fotografie. Dodal, že pokud jsou členové 

zastupitelstva města spokojeni s fotografií z předchozího volebního období, tak se nemusí této 

procedury nutně účastnit. 

Dále členy zastupitelstva města informoval, že poštou obdrželi dotazník člena Zastupitelstva 

města Ostravy pro volební období 2018-2022, Čestné prohlášení a potvrzení pro účely 

stanovení výše vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, sloužící pro potřeby odboru 

platového a personálního. Požádal všechny, kdo ještě vyplněné dotazníky neodevzdali, aby 

tak učinili ještě dnes a předali je pracovnicím organizačního oddělení. 

Dále řekl, že na stůl obdrželi:  

- obálku s klíčem od schránek členů zastupitelstva města, které slouží pro styk s veřejností a 

zároveň k případnému předání podkladových materiálů a jiných písemností. Tyto schránky 

jsou umístěny v přízemí pravé části budovy Radnice města Ostravy, naproti výtahu 

páternoster,  

- Obecně závaznou vyhlášku č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění,  

- příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, kterou pro ně připravil Svaz 

měst a obcí ČR,  

- a dotazník se sugestivním názvem „Mám zájem pracovat v komisích pro posouzení a 

hodnocení nabídek veřejných zakázek zadávaných statutárním městem Ostrava“.   

 

Oznámil, že usnesení ze zasedání zastupitelstva města spolu s ním podepíše náměstek 

primátora pan Radim Babinec. 

Požádal členy rady města, aby se po skončení zastupitelstva města sešli v zasedací místnosti 

č. 206A, kde proběhne krátký tiskový brífink, a po skončení tohoto tiskového brífinku bude 

následovat v zasedací místnosti č. 206 schůze rady města, kde by měli projednat a schválit 

termíny konání rady a zastupitelstva města. 

 

Závěr 

T. Macura v 11.35 hod. ustavující zasedání zastupitelstva města ukončil. Všem poděkoval za 

účast, řekl, že se těší na setkání na pracovním semináři a následně 12.12.2018 na dalším 

zasedání.  Poděkoval za podporu, díky jíž byli zvoleni do rady města a vyjádřil víru, že 

vytvoří funkční a dobře spolupracující tým.  

 

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města od č. usnesení 0001/ZM1822/1 do č. usnesení 

0009/ZM1822/1, program zasedání zastupitelstva města a výsledky hlasování jsou nedílnou 

součástí tohoto zápisu. 
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Zapsala: 

 

 

________________________________ 

Lenka Čapčová 

odbor legislativní a právní MMO                                   

místo: Ostrava 

datum: 12.11.2018 

 

 

 

 

 
Ověřovatelé:                  
 

 

 

 

 

 
________________________________ ________________________________     

Radim Babinec Zbyněk Pražák 

místo: Ostrava místo: Ostrava 

datum: 14.11.2018 datum: 15.11.2018 

 

 

 

 

 

 
 

 ___________________________________  

Tomáš Macura 

primátor statutárního města Ostravy  

místo: Ostrava 

datum: 15.11.2018 


