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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory a Hulváky do roku 2016 vstoupí s rozpočtovým provizoriem

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky bude na začátku roku 2016 hospodařit v rozpočtovém 
provizoriu. Důvodem této situace je, že zastupitelé 17. prosince, kdy měli schvalovat rozpočet 
na rok 2016, neschválili ani program jednání, kvůli čemuž bylo v souladu s jednacím řádem 
zastupitelstva jeho jednání předčasně ukončeno. Pro schválení programu hlasovalo pouze sedm 
zastupitelů z patnácti: Liana Janáčková, Patrik Hujdus, Eva Klapetková, Robert Jezerský a Radek 
Martiník – všichni NEZÁVISLÍ, Jiří Boháč z KSČM a Jana Pagáčová z KDU-ČSL, zbylí zastupitelé 
program nepodpořili anebo nebyli přítomni. 

„Zastupitelé, kteří program nepodpořili, dostali obvod do složité situace. V rozpočtovém provizoriu 
můžeme hradit pouze nutné výdaje, nesmíme zahajovat žádné nové investiční akce a ohroženo 
by mohlo být i čerpání dotací,“ uvedl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 

Podle něj proto vedení obvodu svolá zastupitele k dalšímu jednání hned po novém roce, aby 
rozpočet obvodu byl schválen co nejdříve. „Návrh rozpočtu totiž musí být zveřejněn minimálně 
15 dnů před jeho projednáním a to již letos z časových důvodů nebylo možné. Abychom se vyhnuli
sankcím, byli jsme nuceni schválit alespoň to provizorium,“ řekla starostka Liana Janáčková.

Na jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo v pondělí 28. prosince, se kromě schválení 
provizoria zastupitelé zabývali také výměnou jednoho z radních. Odvolán byl zástupce hnutí 
Ostravak Vladimír Řezáč, který před Vánoci vypověděl koaliční smlouvu, a uvolněné místo obsadil 
zastupitel NEZÁVISLÝCH a člen finančního výboru zastupitelstva Radek Martiník.

„Za dosavadní spolupráci bývalému radnímu Řezáčovi děkuji, že se rozhodl vystoupit z fungující 
koalice je čistě věc hnutí Ostravak a jeho rozhodnutí nechci komentovat. Věřím, že situace 
v koalici a současně i v zastupitelstvu našeho obvodu se nyní zase stabilizovala. Odchodem 
Ostravaka se nemění směr, kterým se Mariánské Hory a Hulváky ubírají, budeme normálně 
pokračovat v práci a v projektech, které jsme zahájili a máme v plánu realizovat,“ dodala starostka 
Janáčková s tím, že se v roce 2016 jedná například o vybudování školního a dopravního hřiště 
u Základní školy Gen. Janka, pokračování regenerace sídliště Vršovců, ale také třeba o zahájení 
rekonstrukce Mariánského náměstí a pokračování v zateplování bytových domů na ulici Fráni 
Šrámka.
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