
Z občanů si stále střílí Lukáš Semerák 
 
Reakce na článek Lukáše Semeráka v únorovém Ostravaku 1/2011 (Kterak si 
Miroslav Svozil vystřelil z občanů) 
 
Pan Semerák by měl bývalému vedení radnice poděkovat za zděděnou finanční 
kondici. Uvádíme základní fakta: 
 

1) během uplynulého volebního období byl zlikvidován dluh ve výši 75 mil 
Kč na 0 Kč, stačí, aby občan nahlédl do závěrečného účtu obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2009 i roky předchozí. Občan rovněž 
zjistí, že obvod měl vždy v pořádku audit. 

2) pohledávky byly sníženy od roku 2005 z 329 mil Kč na 256 mil Kč v roce 
2009, a to se souhlasem zastupitelstva obvodu i statutárního města 
Ostravy. Šlo víceméně o nedobytné pohledávky za uplynulých 15 let, 
které zatěžovaly ekonomiku obvodu a nevymohly by je asi ani balkánské 
mafie, k nimž mají možná někteří novopečení radní blízko. 

3) obvod skutečně pokračoval v privatizaci bytového fondu. Na konci 
volebního období úroveň privatizace dosáhla téměř 90 procent. Chápeme, 
že se levici privatizace a priori nelíbí, ale faktem je, že tisíce občanů 
obvodu získaly za přijatelnou cenu majetek v podobě bytů, čímž mimo 
jiné stabilizovaly svůj vztah k našemu obvodu. Co by za to dali nájemci 
bytů OKD!  Jinak, příjmy z prodeje bytů šly nikoliv na umoření dluhu, 
ale do investičních akcí obvodu, jak ukládá statut města Ostravy. 

 
Chápeme samozřejmě, že jediná správná privatizace je ta, kterou provádí, 
nebo provádět bude, Lukáš Semerák a jeho firmy.    
 
A k financování obvodu v minulém volebním období připomínáme další fakta: 
 

4) vedení obvodu získalo z externích zdrojů na investice 225 mil Kč (v 
předchozím volebním období to bylo pouze 120 mil Kč) 

5) vedení obvodu dalo zpracovat 3 klíčové projekty pro získání peněz 
z evropských fondů, pokud budou schváleny, obvod může v letech 2011 
až 2013 čerpat až 150 mil Kč (jedná se projekt 42 multimediálních učeben 
na všech 9 základních školách, estetizaci hlavního nádraží a revitalizaci 
Komenského sadů) 

6) konečně byly vytvořeny takové podmínky pro rozpočet 2011, aby jeho 
investiční část činila alespoň 120 mil Kč  

 
Když už se probíráme zábavným časopisem Ostravak, našli jsme zdrcující 
kritiku prodeje vily Dopravního podniku Ostrava firmě JPR Property. Autor 



nám ale decentně zatajil největší problém této transakce – o koupi údajně 
neúspěšně usiloval pan Lukáš Semerák! 
 
Na další světlé zítřky s trojkoalicí ČSSD, Ostravak a KSČM se těší Váš Modrý 
Raoul 
 
 
 
 
    


