
Jak se vlk nažral, a koza zůstala celá 
 

Základní školy MOaP přišly o možnost získat dotaci 15 milionů z Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 -_2013 na  projekt 

„Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz“. 

 

Dne 12.12.2013 schválilo zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

podání žádosti o dotaci 15 milionů Kč z Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko 2007 -_2013 na  projekt „Modernizace výuky na základních 

školách městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz“. Jednalo se o modernizaci 16ti učeben 

na osmi základních školách. Termín odevzdání žádosti byl 23. 12. 2013 ve 12:00 hodin. 

Žádost byla údajně podána jedním ze zaměstnanců s hodinovým zpožděním, a tudíž nebyla 

přijata. 

 

Na zastupitelstvu se v materiálu „Kontrola plnění usnesení ZMOaP“ objevila pouze 

informace, že pochybil pracovník úřadu, s nímž byl z tohoto důvodu ukončen pracovní 

poměr ke dni 21. 2. 2014 a zároveň byl podán návrh na vyřazení materiálu ze sledování. 

 

Zde je dotyčný materiál ze zastupitelstva konaného 12. 12. 2013 

 

Usnesení číslo: 0672/ZMOb1014/17/13 

05/OŠR/06 

k usnesení č. 4238/RMOb1014/65/13 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci z Regionálního Operačního programu regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 pro projekt „Modernizace výuky  

      na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ dle 

      důvodové zprávy 

b) předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace výuky na    

      základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ dle  

      důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu  

      poskytovatelem dotace 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1 a) tohoto usnesení 

3) ukládá 

realizovat bod 1) tohoto usnesení 

      Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru         Termín: 23. 01. 2014 

      Předkládá:  Tomáš Kuřec 

      Zpracoval:  Mgr. Leona Večeřová 

 

Upozorňujeme čtenáře, že jméno propuštěného pracovníka mezi tučně vytištěnými 

jmény n e n a j d e !!!  

Z materiálu do zastupitelstva tedy vyplynulo, že vůbec není důležité, kdo je zodpovědný, ale 

že se někoho (byť nepravého) potrestalo. Ale co učiní zodpovědní, aby se to již nestalo, či kde 

a jak najdou (z jiných zdrojů) potřebné finance, to v materiálu není. 

A co se tedy řešilo na zastupitelstvu?  

V kolik hodin posledního dne odevzdání žádosti starosta podepsal tuto žádost a jak bychom to 

udělali my, zastupitelé, aby tento problém nenastal??? 

 


