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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory a Hulváky mají nové vedení
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Mariánských Hor a Hulvák, které se uskutečnilo
v úterý 4. listopadu, bylo zvoleno nové vedení městského obvodu. Funkci starostky již
po sedmé obhájila Liana Janáčková (NEZÁVISLÍ), 1. místostarostou se stal Patrik Hujdus
(NEZÁVISLÍ) a pozice dalších dvou místostarostů budou v příštích letech zastávat Jiří
Boháč (KSČM) a Jana Pagáčová (KDU-ČSL).
Na rozdíl od minulého období má městský obvod Mariánské Hory a Hulváky o jednoho
místostarostu více. „Nové uspořádání kompetencí odráží potřeby úřadu. Domluvili jsme se
na tom, že každý z nás bude zodpovědný za konkrétní oblasti, aby bylo možné zajistit co
nejefektivnější správu věcí veřejných,“ vysvětlila starostka Liana Janáčková, která je
v rámci tohoto nového rozdělení zodpovědná za odbor financí. Patrik Hujdus zodpovídá
za činnost odboru hospodářských činností a odboru výstavby, vodního hospodářství
a zemědělství, Jiří Boháč zodpovídá za činnost odboru bytového a odboru majetkového
a Jana Pagáčová je zodpovědná za odbor vnitřních věcí, odbory sociální péče a sociálně
právní ochrany dětí. Pátým členem rady městského obvodu se na základě hlasování
zastupitelů stal Vladimír Řezáč (OSTRAVAK). „Protože z důvodu mého pracovního
vytížení nemám prostor být na radnici denně, rozložení jednotlivých funkcí a kompetencí
mi vyhovuje. Do řízení obvodu se budu zapojovat v rámci pravidelných jednání rady, ale
samozřejmě také ve výjimečných situacích, pokud bude potřeba,“ uvedl radní Vladimír
Řezáč.
Složení vedení obvodu odpovídá dohodě o koaliční spolupráci, kterou několik dnů
po volbách uzavřeli NEZÁVISLÍ, KSČM, KDU-ČSL a hnutí OSTRAVAK. Díky ní disponuje
vytvořená koalice v patnáctičlenném zastupitelstvu většinou tvořenou devíti hlasy
a do opozice zamířilo hnutí ANO 2011, jehož zástupci obsadili pozice ve vedení finančního
a kontrolního výboru zastupitelstva, Ostravské fórum, ČSSD a ODS. “Případné rozšíření
koalice v budoucnu ale nevylučujeme, i když pravda je, že místa v nově zvolené radě jsou
již obsazena. Přesto se nebráníme žádné spolupráci, která by byla užitečná pro náš
městský obvod a jeho obyvatele,” dodal 1. místostarosta Patrik Hujdus.
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