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PSST, SPINKAJÍ TU JEŽCI…

Jaká je budoucnost obvodu?
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„Malé uklouznutí“ vedení radnice
Řeč je o zimní údržbě, jejíž zajištění v prvních
kritických dnech, kdy napadlo velké množství sněhu,
vedení nezvládlo.
Kde leží onen pověstný zakopaný pes? Veřejná
zakázka pod názvem „Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků
na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018–2020
vč. čištění MK“ byla zadána na proﬁlu zadavatele 13. 8. 2018 a nabídky bylo možné
podávat do 13. 9. 2018. Uchazeč byl vybrán, neúspěšný účastník výběrového
řízení ale výsledek soutěže napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚHOS). Vedení radnice podle svých tvrzení zajistilo zimní údržbu přes svou
příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih
a městskou ﬁrmu Ostravské komunikace, a.s. Starosta Martin Bednář
s místostarostou Zdeňkem Hübnerem na prosincovém zasedání zastupitelstva
alespoň takto chlácholili některé znepokojené zastupitele.
Bohužel se ale ukázalo, že Technické služby Ostrava-Jih stíhaly pokrýt jen malou
část obvodu. Technickým službám chyběl personál i technika. Na místě je také
zamyšlení nad lepší organizací práce. Navíc se dlouhodobě hovoří o tom, že jsou
Technické služby silně podﬁnancovány.
Na situaci nikdo operativně nereagoval a všichni se nechali ukolébat tím, že
nesněží. A ejhle - dne 5. ledna začal vydatně padat sníh a Jih pokryla bílá peřina.
Z chodníků a cest se stala kluziště. Starší lidé i maminky s kočárky měli problémy
vůbec vyjít ven, auta klouzala na neupravených cestách.
Vedení radnice do poslední chvíle mlžilo, zatajovalo a doufalo, že se to nějak udělá.
Neudělalo. Po počátečních zmatcích, kdy byla situace opravdu vážná, byly
nakoupeny další stroje, začala sháňka po řidičích, do ulic vběhli muži
v oranžových
vestách a pracovalo se ve dne v noci.
oran

Další závažnou skutečností, vedle technických a organizačních problémů zimní
údržby, byla minimální (v podstatě žádná) komunikace s občany obvodu. Jedna
zpráva na facebooku o stavu zimní údržby 5. ledna a potom dlouho nic.
A mezitím spousta zvratů a řešení krizových situací, které jsme pocítili všichni. V
únorových Jižních listech se navíc dočteme, že se vlastně nic nestalo.
Jako Piráti se domníváme, že vedení radnice hrubě podcenilo situaci, která vznikla
kvůli odvolání neúspěšné ﬁrmy. Už v té době mělo vedení radnice jednat a i na ty
nejhorší scénáře se pečlivě připravit. Zodpovědné osoby si měly spočítat
kilometry, které je třeba uklidit, potřebný počet lidí a technické zajištění a podle
těchto indikátorů vyhotovit plán údržby a ten následně dodržovat.
Detail veřejné zakázky: bit.ly/detailzakazky
Vyjádření zastupitelstva: bit.ly/vyjádreniradnice
Článek o stavu
zimní údržby: bit.ly/stavudrzby
st

Petr Kopečný

Kde prosazujeme náš program?

Otevíráme lidem radnici

Radu městského obvodu volí zastupitelstvo a jejími členy jsou lidé, delegovaní stranami či
hnutími v koalici. Rada může zřídit své poradní a iniciativní orgány - komise. V těchto
komisích mají své zastoupení i Piráti. Každá komise má svou oblast nebo oblasti, kterými
se zabývá. Jednání komise řídí předseda, zápis pořizuje zapisovatel
či zapisovatelka.
Většina z nás absolvovala už několik jednání, ze kterých jsme si přinesli rozporuplné pocity.
Od takových “drobností”, třeba že v materiálech nefunguje vyhledávání, protože jsou
uloženy v graﬁckém, nikoliv textovém formátu, až po skutečnost, že náplň činností komisí
je dosud tak vágní, že lidé často nevědí, co mají řešit. Komise také nejsou vždy složeny z
lidí, kteří chtějí pracovat a věci měnit. Zveřejňování anonymizovaných zápisů na webu,
společné jednání komisí k některým bodům, zaznamenání jmenovitého hlasování členů
komise a další “vychytávky“ zatím neúspěšně, ale o to zatvrzeleji prosazujeme. Snažíme se
být iniciativní a přinášet nové podněty. Komise ale podle nás fungují nesystémově,
informace jsou selektovány, zápisy jsou neúplné atd. Tento způsob řízení, práce s lidmi a
informacemi obecně vede nevyhnutelně k tomu, že pracovní procesy se „zacyklují“,
informace jsou špatně komunikovány, vše
se prodlužuje, dělá zbytečně nebo složitě. Takový neefektivní způsob práce vysiluje, byť si
to zúčastnění často nechtějí připustit. Řešením je resetovat dosud mentálně zaběhnuté
zvyklosti a otevřít se změnám. Je to těžké, ale když je vůle, tak to jde. Zastoupení našich
lidí v komisích najdete na www.ostrava.pirati.cz (nov)

Na Jihu vznikla nová komise - komise pro otevřenou radnici,
informační technologie a vztahů s veřejností. Jedním z jejích úkolů
je sblížení občanů a radnice skrze zlepšení vzájemné komunikace a
zvýšení dostupnosti služeb. Zároveň by měla komise dbát na
zavádění prvků transparence a otevřenosti, hlavně v přístupu k
informacím, aby občané mohli přehledně a jednoduše sledovat
hospodaření a veškerou činnost obvodu. Jedním
z pirátských cílů je zavedení podrobného rozklikávacího rozpočtu.
Nicméně, soudě podle současných postojů některých lidí z vedení i
členů komise, k tomu vede ještě dlouhá cesta.
21. století by mělo být stoletím elektronizace veřejné správy
za pomoci dostupných moderních technologii, ať už by se to mělo
týkat zavedení jednoduchých formulářů pro příjemnější vyřizování
nejrůznějších záležitostí na úřadě z pohodlí domova, nebo
rychlejšího informování veřejnosti třeba o tom, že v místě vašeho
bydliště se bude opravovat cesta nebo chodník. Této komisi
předsedáme a chceme toho náležitě využít. Zároveň doufáme, že se
nám podaří prosadit některé body z volebního programu.
Naposledy komise jednohlasně schválila doporučení pro vedení
radnice, aby odpovědi na žádosti o informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. byly
zveřejňovány v textovém formátu a s kompletními přílohami. (mac)

ZŠ B. Dvorského
Po obvodu kolují fámy, že ekonomem na ZŠ Dvorského se stal nechvalně známý bývalý
poslanec za ČSSD - Adam Rykala. Tuto zprávu můžeme oﬁciálně dementovat.
Zaměstnancem školy skutečně není. Je třeba si však uvědomit, že výběr zaměstnanců
je vždy čistě v pravomoci ředitele školy. Pokud by se tedy pan ředitel - Miloš Kosík - v
budoucnu rozhodl zaměstnat právě toho, kdo jej před dvěma lety na místo ředitele
dosadil, i přesto, že pan ředitel svůj konkurz nevyhrál, bude s tím obvod velmi těžko
něco dělat. O to je důležitější, aby v budoucnosti byli na místa ředitelů škol vždy
vybráni ti, kdo svůj konkurz skutečně vyhrají. To je a vždy zůstane naší prioritou.
Arnošt Žídek (foto: www.skolynajihu.cz)
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náměstí Jih
Zakletý projekt dvě volební období zpátky (asi rok 2012). Jedním
z důvodů odkládané realizace byla snaha obvodu zasypat podchod a
nechat lidi přecházet přes ul. Horní a také nedostatek ﬁnancí.
Plánovaná změna se nesetkala s úspěchem, podchod zůstane
a někdy v budoucnu se bude opravovat. Zakázka již vyhlášena je.
Náměstí dostane novou podobu - zmizí kašna a umělecké dílo Květ od
Štěpána Mikuly bude údajně uloženo do depozitáře (nejspíš
se tím myslí nějaký sklad Technických služeb), zmizí část zeleně,
vznikne zde infocentrum a vedle něj stojany na kola, plánuje se zde
organizace vánočních trhů i vánoční strom. S lidmi se
o rekonstrukci (nebo úplné přeměně?) vůbec nemluvilo, a nedostali
šanci se třeba k funkčnosti náměstí vyjádřit. Od svého vzniku byl
projekt navíc mnohokrát překreslen a bohužel nezbývá nám nic jiného
než vyčkat, jak očekávaná rekonstrukce dopadne. (nov, mac)
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Postřehy ze zastupitelstva
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Máme za sebou, snad zdárně, už tři zasedání
Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih, a je
tedy načase podělit se o svoje zkušenosti.
Začátkem je asi dobré sdělit, že zasedání jsou
Začát
veřejná, tudíž se za námi můžete přijít podívat i vy.
Počet míst je sice omezen kapacitou zasedací
místnosti, ale bohužel se nedá říct, že bývá zrovna
narváno. Pokud však nemůžete přijít osobně, vše se živě přenáší na YouTube, kde
pak také naleznete záznam. V potřebě živého přenosu ze zasedání jsme našli
shodu s koalicí a doufejme, že ji to brzy neomrzí.
Zasedání začínají ve 13.00 (prostor pro dotazy občanů bývá obvykle od 15.00), a
protože jsou Piráti na Jihu v opozici, pracují všichni naši zastupitelé jako tzv.
neuvolnění, tedy při svém občanském zaměstnání, a pro účast na zasedání
je tedy nezbytné se nejdřív omluvit v práci.
Na první, a tedy ustavující zasedání zastupitelstva, konané 14. 11. 2018, se
můžete podívat zde (bit.ly/ustavujicizasedani). Každý zastupitel složil slib
a následně bylo potřeba vyřídit spoustu administrativy jako schválení jednacího a
volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva, stanovení počtu členů rady
městského obvodu, volby starosty a rady, zřízení výborů atd. Všechny tyto věci
byly již v koalici dohodnuty předem a víceméně i s opozicí, takže hlasování
probíhalo docela rychle - čas na boje teprve přijde. Nemůže chybět diskuze
s občany, každý má právo se vyjádřit, ačkoliv časové limity jsou poměrně přísné a
starosta dohlíží nad jejich dodržováním. Ani se nenadějete a je konec.
Druhé zasedání zastupitelstva, konané 13. 12. 2018, už byla jiná káva. Na celý, více
než čtyřhodinový záznam je možno podívat se zde (bit.ly/druhezasedani). Pro
lepší orientaci v záznamu jsme pro vás připravili podrobnou časovou osu, díky
které se můžete přepínat na části, které vás zajímají. Naleznete ji
v příspěvcích pod videem.
Během tohoto zasedání se již diskutovalo a hlasovalo o materiálech
z jednotlivých odborů radnice. Něco z materiálů bylo probíráno už dříve v rámci
příslušných komisí, které si rada zřizuje jako poradní orgán a zasedají v nich
zastupitelé (včetně nás), ale i občané.
Ačkoliv materiály dostávají zastupitelé s předstihem, času k prostudování je
poměrně málo a tisků hodně. Vzhledem k pravidlu Pirátů, že hlasujeme pouze
o tom, o čem víme „vo co go,” měli jsme co dělat, abychom vše analyzovali.
Nebudu vás napínat, zvládli jsme to a na zastupitelstvo šli připraveni.
První blok se nesl hlavně v duchu diskuzí nad jednacími řády zastupitelstva
a výborů. Hnutí LEČO vzneslo pár návrhů, které byly podobné či totožné jako naše,
a které jsme už dříve diskutovali s vedením radnice. Bohužel většina jich ani nyní
neprošla. Po téměř hodině bylo hotovo a na řadu přišla zpráva
o hospodaření městského obvodu za rok 2018.
Při projednávání tohoto bodu se strhla skoro třičtvrtěhodinová přestřelka mezi
zastupiteli opozičních stran a radou. My sami jsme do diskuze vnesli pár věcných
poznámek, hlavně prostřednictvím šéfky našeho klubu Pavlíny Nováčkové.
Další bod se týkal návrhu rozpočtu na rok 2019. Asi není třeba podotýkat, že toto
téma bylo poměrně „horké”. Hned po úvodu se strana KSČM vyjádřila, že rozpočet
nepodpoří. Podobně jsme se, ústy Ondřeje Netočného, vyjádřili i my
a uvedli naše důvody, mezi které patřila např. nemožnost zjistit podrobný proces
sestavování rozpočtu. Následně se k nepodpoření rozpočtu připojilo
i LEČO. Naše kolegyně Gabriela Macečková dále vznesla požadavek na školení k
rozpočtu zastupitelů, tak jako to probíhá na statutárním městě. Podpořila ji
i kolegyně Pavlína Nováčková, která dále vznesla poznámku ohledně velkých
investic a také dotaz na místostarostku Markétu Langrovou (ANO 2011) ohledně
rekonstrukce domu v Čujkovově ulici a jeho přeměnu na bydlení pro seniory.
Vysvětlení, kterého se nám následně dostalo, bylo bohužel nedostatečné. Pak byla
schůze na 15 minut přerušena a následoval blok vyhrazený dotazům,
připomínkám a podnětům občanů. Ten trval asi tři čtvrtě hodiny a vystoupilo šest
občanů s různými tématy.
První občan vystoupil s kritikou ředitelky ZŠ Františka Formana a s dotazy
ohledně rekonstrukce náměstí Jih.
Druhý občan přednesl kritiku špatných komunikací a zastávek v obvodu
a vznesl dotaz na opravy a údržbu. K tématu se připojil zastupitel Marek Vysocký
(SPD) s dotazem na zpevnění vozovky u garáží Výtopna a na křižovatku ulic U
Hrůbků a Horymírova.
Další vystoupil s poznámkou k technickým službám, rozsvěcení vánočního
stromku a ohňostroji.
Potom občanka navrhla využívání Senior taxi širší skupinou občanů, než jen těch,
kteří mají možnost tuto důležitou službu využívat dnes. Následně si jiný občan
postěžoval na těžký život seniorů.
Senior taxi je shodou okolností i jednou z priorit Pirátů, a tak jsem navrhl rozšíření
uživatelů o držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
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Podle odmítavé reakce starosty se nicméně zdá, že zjištění počtu držitelů těchto
průkazů je pro radu obvodu nepřekonatelný problém. Na to reagovala kolegyně
Nováčková a navrhla řešení - zjistit údaje u některého ze státních subjektů. Já
snad mohu prozradit, že se nám tato data následně podařilo získat i jiným,
podstatně méně nákladným způsobem, bez součinnosti obce.
Poslední občan vystoupil s dotazem k důležitému tématu, a sice na plánovaný
tréninkový areál za hotelem Vista. Kolegyně Pavlína Nováčková k tomuto tématu
vznesla několik požadavků na místostarostku Hanu Tichánkovou (ANO 2011),
které se týkaly hlavně lepší informovanosti zastupitelů a občanů v této věci.
Nakonec zastupitelka za LEČO Eliška Úlehlová vytkla radě, že ohledně výstavby
fotbalového areálu s občany špatně komunikuje.
V následujícím bloku jsme pokračovali v přerušené diskuzi k návrhu rozpočtu
na rok 2019. Hned na úvod strany KSČM a ODS vytáhly ze skříně kostlivce.
Předmětem sporu se stal odprodej obchodního centra Odra. Jsem přesvědčen, že
podobných hádek nad starými hříchy předchozích vládců obce si užijeme ještě
dost. Po asi dvacetiminutové diskuzi konečně došlo na hlasování a pak
následovaly další body.
My jsme se ústy Pavlíny Nováčkové, Gabriely Macečkové a Ondřeje Netočného
vyjádřili k zásadám realizace participativního rozpočtu a já jsem vznesl poznámku
k bodu stanoviska k prodeji pozemku na ulici Starobělské.
Další větší diskuze se rozhořela u bodu stížnosti na plánované kácení stromů
na ulici Pavlovově. Kolegyně Pavlína Nováčková se ptala na vybudování dětského
hřiště a také požadovala zpřístupnění provozního řádu kontroverzního sportovního
areálu, který se v této lokalitě buduje. Následně vyjádřila stanovisko Pirátů k
tomuto projektu. Detaily o pozadí projektu si můžete přečíst zde
(bit.ly/podezrelynajem).
Jako člen sociální komise jsem se zajímal u tématu dlužníků za nájemné
v obecních bytech, zda bychom mohli získat více informací o situaci dlužníků pro
kompetentnější a sociálně citlivé rozhodování v této oblasti. Také jsme požadovali,
zda by se tyto případy nemohly projednávat v sociální komisi. Nápad byl zamítnut.
U podnětu občana J. N. na zřízení osadních výborů jsme doporučili podporu
místních komunit, ale k vzniku osadních výborů bohužel zatím nevidíme širší
zájem o participaci občanů, dokonce ani samotný předkladatel návrhu neměl
zájem být jejich členem.
Po projednání všech naplánovaných bodů přišel čas na dotazy, připomínky,
podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti. V tomto bloku se věcné
dotazy, jako například ten od Piráta Ondřeje Netočného na místostarostu Jana
Dohnala (ODS) ohledně rozvedení odpovědi na téma strategický plán, mísily
s přáními k příjemnému prožití nadcházejících svátků. Za Piráty všem kolegům
zastupitelům popřál Petr Kopečný.
Strategický plán se celým zastupitelstvem
táhl jako červená nit. Piráti jej považují
zastupitelst
za zásadní téma, proto se o něj živě zajímáme, ale osobně jsem
z vyjádření místostarosty Dohnala nabyl dojmu, že pro radu je to spíše nutné zlo,
které je nutné naplnit hlavně kvůli získávání dotací.
Jak se však brzy ukázalo, nejdůležitější bod diskuze byl dotaz opozičních
zastupitelů ohledně zakázky na zimní údržbu. Ačkoliv jsme byli panem starostou
ujištěni, že do vyřešení problémů s výběrovým řízením bude zimní údržba bez
problémů pokryta vlastními silami technických služeb obce a že dokonce
ušetříme, v následujících týdnech jsme všichni na vlastní kůži mohli pocítit, že
situace kolem zimní údržby nebyla vůbec zvládnuta dobře.
Následně toto zastupitelstvo skončilo, naše práce pro vás ale teprve začala.
O zasedání zastupitelstva, které se konalo 7. března, vás budeme informovat zase
příště.
Michal Breškovec

Zeleň za Lunou
Další projekt ze šuplíku. Je nutné investovat a je jedno s jakým výsledkem. V
parku má vzniknout in-line dráha, parkourové hřiště a zároveň relax pro
seniory. Zajímavý, ale nedomyšlený nápad. Na tak malém prostoru se všechny
skupiny pospolu nebudou cítit úplně pohodlně.
Nedaleký sáňkovací kopec, který vyhrál v participativním rozpočtu, do
koncepce nezapadá a bude se s ním nakládat po vlastní linii místo toho, aby
se hledaly projektové průniky.
Nicméně nám bylo přislíbeno, že pro revitalizaci sáňkového kopce a okolí
budou osloveni i projektanti projektu u Luny. (nov, net)
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Rozpočtová odyssea
Rozpočet je pro obce, stejně jako pro stát,
nejdůležitější dokument každého kalendářního roku,
který zásadním způsobem určuje dění v obci. Jsou v
něm zahrnuty veškeré výdaje i příjmy,
se kterými obec v daném roce bude nakládat.
Přípravu a schvalování rozpočtu nařizuje obcím
zákon o obcích. Stejně jako spousta jiných zákonů i
Stejně jako spousta jiných zákonů i tento dává obcím určitou volnost, a není tak
nikým striktně dáno, jak má takový rozpočet vypadat.
Příběh rozpočtu na rok 2019 pro městský obvod Ostrava - Jih se začal psát
na přelomu jara a zimy 2018. Před komunálními volbami v říjnu byl již téměř hotov
a připraven pro nové zastupitele ke schválení jako hotová věc. Objem rozpočtu
Jihu se rok od roku mění, v průměru to ale v těchto letech bývá asi
1,2 miliardy korun. To není málo, a tak jsme se začali zajímat, co nám to rada
obvodu vlastně předkládá ke schválení.
Překážky na cestě k pochopení rozpočtu
Dokument je strukturován do několika povinných částí jako jsou příjmy, výdaje a
střednědobý výhled. Je také doplněn o množství tabulkových příloh. Nebudeme
zacházet do detailů jednotlivých kapitol, ale zkusíme zde spíše nastínit, jak
rozpočet obvodu vlastně vypadá a jak je strukturován. První verzi dokumentu jsme
si vyžádali od ﬁnančního odboru v průběhu října. Představy
o strojově čitelných textech a tabulkách se rozplynuly hned na první stránce
dokumentu, který byl sice ve formátu PDF, nicméně bylo na první pohled zřejmé,
že do formátu PDF se texty dostaly naskenováním vytištěného rozpočtu, navíc ve
velice špatném rozlišení a mnohdy pouze černobíle. A to není všechno.
Naskenované textové kapitoly ještě takovým problémem nebyly, nicméně
ve chvíli, kdy se člověk prokousal k tabulkám, začala se vnucovat myšlenka, zda je
tento dokument určen vůbec lidským očím. Sumy za výdaje na školství, údržbu
komunikací nebo chod úřadu tu byly vyvedeny drobným rozpitým písmem, kdy
osmička někdy vypadala jako nula a obráceně, obzvláště na málo kontrastním
podkladu. Aby toho nebylo málo, tak stránky, které obsahují tabulky, jsou otočeny
o devadesát stupňů. V první moment jsme ocenili snahu autorů donutit čtenáře k
protažení, nadšení ale po několika krátkých chvílích opadlo. Obsahově se totiž
jedná o velice strohé čtení a přitom by to mohla být velice zajímavá četba.
Za co opravdu utrácíme?
Jednotlivé kapitoly - příjmy a výdaje - jsou rozděleny do podkapitol.
Ty odpovídají odborům úřadu, které jsou za jejich tvorbu zodpovědné. Každý
odbor si pod vedením příslušných místostarostů sepíše vše, co je v příštím roce v
plánu, a dohromady to pak slepí ﬁnanční odbor. Zákon o obcích nařizuje obcím,
aby byl rozpočet rozdělen na úroveň tzv. položek rozpočtové skladby.
To jsou laicky řečeno skupiny nebo oblasti výdajů a příjmů deﬁnované zákonem.

Naleznete zde například položku “§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů”
nebo třeba “§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací”. V kapitolách
jednotlivých odborů jsou tak příjmy a výdaje strukturovány podle těchto položek a
je u nich vždy uvedena celková suma. Z čeho jsou tyto sumy složeny, ale rozpočet
téměř neříká.
Výjimku tvoří kapitálové výdaje, tedy plánované investice. Ty jsou totiž podle
zákona rozepsány jako seznam konkrétních projektů. Je tak na první pohled jasné,
kolik bude stát například rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih (téměř 120 milionů
korun). Běžné výdaje, například ty na provoz úřadu dosahují téměř 200 milionů
korun, jsou ale čtenáři skryty za hradbou položek rozpočtové skladby. Tato
struktura rozpočtu je zvolena spíše z praktického hlediska než z důvodů, že by
rada města měla zájem před zastupiteli něco skrývat. Jak již bylo zmíněno,
rozpočet je schválen zastupitelstvem a každá změna vyžaduje opět posvěcení
ro
zastupiteli. Je nasnadě, že sebelepší ekonom a stratég nedokáže naplánovat více
než miliardový rozpočet tak, aby se v něm během roku nepřesunula ani koruna. Z
toho důvodu se jednotlivé položky rozpočtové skladby v rozpočtech nerozepisují.
Nicméně je dobrou praxí dát zastupitelům i občanům k dispozici také podklady, ze
kterých jednotlivé částky v rozpočtu vycházejí. Mnohá města tak již mají na svých
webových stránkách rozklikávací rozpočty, kde je možné se z položek rozpočtové
skladby dostat až na úroveň faktur, resp. odhadovaných cen.
sklad

pir

Takhle to dál nejde
S vědomím toho, že budeme vyzváni ke schválení rozpočtu ve zmíněné podobě,
jsme hledali způsob, jak se dostat k informacím, které by nám umožnily svědomitě
se rozhodnout, zda rozpočet schválit nebo ne. Překážkou nám byla špatně čitelná
podoba dokumentu, ale hlavně absence podkladů, ze kterých byly sumy v
rozpočtu posčítány. Obrátili jsme se tedy nejprve na odbor rozpočtu a ﬁnancování,
kde jsme si vysvětlili, že textové soubory i tabulky lze převádět
do PDF přímo a není potřeba je tisknout. Obratem jsme dostali část dokumentu
s rozpočtem v mnohem čitelnější podobě. Nicméně podklady pro rozpočet
bohužel byly a stále jsou oříšek. Problém je totiž v celém procesu, kdy každý odbor
tvoří svůj rozpočet samostatně a hlavně po svém, proto je téměř nemožné data
jednotně vyhodnocovat a zpracovat.
Tyto překážky jsme nejprve vznesli na zasedání ﬁnančního výboru a následně
i na osobní schůzce panu starostovi. Zatímco ﬁnanční odbor naše požadavky na
transparentnost rozpočtu smetl ze stolu, starosta přislíbil v tomto směru nápravu.
Důvodová zpráva rozpočtu i její přílohy tak byly na prosincové zasedání
zastupitelstva připraveny v čitelné podobě. Stejně tak byly aktualizovány rozpočty
za uplynulé roky na webu obvodu.
Stěžejní požadavek na přístup k podkladům rozpočtu zatím vyřešen nebyl, avšak
byli jsme ubezpečeni, že za rok již budeme moci o rozpočtu rozhodovat
s jeho důkladnější znalostí. Věříme, že se tak opravdu stane a na zprůhlednění
rozpočtu se budeme dále podílet, ať už v rámci komise pro otevřenou radnici nebo
ve ﬁnančním výboru.
Ondřej Netočný

D
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z
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V roce 2018 jsme v komisích rozdělovali dotace. Na snímku studuje Arnošt Žídek
podklady pro komisi kulturní a školskou.
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Do kontrolního výboru byl jako člen zvolen vedle Pavlíny Nováčkové i Ondřej
Ručka. Způsobil tak malou revoluci - dosud byli do kontrolního výboru volení jen
zastupitelé.
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pirátská tajenka
1. Zimní směs zápachu, prachu a jiných látek
2. Název lesa na Jihu
3. Stavba naproti kinu
4. Jakému jazyku je věnován památník
v Rottrově sadu?
5. Ruina bývalého obchodního centra ve Výškovicích
6. Název
Ná rozpočtu, o jehož určení rozhodují lidé
7. Místní část Jihu začínající písmenem H
8. Zkratka odboru dopravy a komunálních služeb
9. Název jediného kina na Jihu
10. Budova, v níž sídlí úřad městského obvodu
11. Zkratka domova s pečovatelskou službou
12. Zdravotnické zařízení v Hrabůvce
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ukliďme 6. 4. 2019
Bělský les
česko
Dobrovolnická úklidová akce organizovaná spolkem Ukliďme Česko a ČSOP, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni).
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí
zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce.
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, senioři,
programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči… prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!
http://www.uklidmecesko.cz

zapojte se s námi i vy a pomozte uklidit zelené plíce ostravy!
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Piráti z Jihu pečují o životní prostředí. Již před ustavujícím zasedáním zastupitelstva prosadili podávání
džbánů s vodou namísto pet lahví. A kolik toho přírodě vlastně ušetříme, vidíte v naší infograﬁce:

sledujte nás!
email: piratiostrava@pirati.cz
web: www.ostrava.pirati.cz
FB: @PiratiOstravaJih
Insta: piratiostravajih
blog: podplachtami.info

tak zase příště!
REDAKCE: TEXTY: MICHAL BŘEŠKOVEC, PETR KOPEČNÝ, GABRIELA MACEČKOVÁ, ONDŘEJ NETOČNÝ,
PAVLÍNA NOVÁČKOVÁ. GRAFIKA A SAZBA: KAREL KRAJČA, KRESBY: DOMIKA ART, PETRA A. KULAGOVÁ.
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