
25. ledna 2016, Ostrava – Mariánské Hory

TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory a Hulváky mají schválený rozpočet na rok 2016

Zastupitelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na svém lednovém jednání schválili 
rozpočet obvodu na rok 2016. Ukončili tak období rozpočtového provizoria, ve kterém obvod 
od 1. do 20. ledna hospodařil. 

„Rozpočet Mariánských Hor a Hulvák jsme schválili ve výši 225 milionů korun, z toho zhruba 
48 milionů korun tvoří investice. Ty budou letos poměrně vysoké a je to zejména díky tomu, 
že se nám v loňském roce podařilo za 38 milionů korun prodat domy v oblasti Červený kříž. 
Získané peníze využijeme především na velké investiční akce jako je rekonstrukce hřiště 
u Základní školy Gen. Janka anebo rekonstrukce Mariánského náměstí,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus.

Kromě školního hřiště a náměstí v Mariánských Horách zastupitelé podpořili také rekonstrukci 
zahrady mateřské školy na Matrosovově ulici v Hulvákách, pokračování regenerace sídliště 
Vršovců, rekonstrukci ulice Nivnické a Baarovy anebo vybudování parkoviště na ulici Zelené 
u místní školky. Vedení obvodu myslelo ale i na další oblasti.

„Rádi bychom pro seniory v domech s pečovatelskou službou zřídili počítačové učebny, 
ve kterých by probíhaly počítačové kurzy. Ty budou určeny nejen pro klienty DPS, ale i pro 
všechny obyvatele Mariánských Hor a Hulvák starší 65 let. Nadále budeme provozovat velmi 
oblíbenou službu Senior Expres, která naše seniory a tělesně postižené spoluobčany vozí 
k lékařům, a také letos chceme pokračovat s organizováním výletů pro seniory a dalších akcí,“ 
dodala místostarostka Jana Pagáčová.

Kromě běžné agendy, kterou Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro své občany 
zajišťuje, průběžných oprav bytového fondu, komunikací, cest a chodníků, schválený rozpočet 
v roce 2016 počítá také s výdaji na kulturu, podporu volnočasových aktivit, ozdravnými pobyty 
předškoláků a letním výjezdem budoucích mariánskohorských prvňáčků s jejich rodiči 
na adaptační a ozdravný pobyt v Chorvatsku.

„Pilotní akce, kterou jsme zorganizovali v loňském roce, měla velký úspěch. Splnila svůj účel, děti 
se vrátily nadšené a plné krásných zážitků, proto chceme v adaptačních pobytech prvňáčků u 
moře a na čerstvém vzduchu pokračovat i letos,“ uzavřela starostka Liana Janáčková.
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