,,I{&stal čas zménit nespravedlffi StaV,..

tvrdí Pavol Lul<ša (TOP 09), pos|aneC 7a Moravsl<os|ezskyÍ kraj a starosta Čelad né
Že

lidé z ostravy uŽivaji okol-

ní města a vesnice napríkIad

MARTIN PLEVA

ostrava - To' co se ostravě

nelíbi a čemu fandÍ malé obce
_ tedy novela zákona o rozpočtovémurčenídaní - vehementně obhajuje Pavol

Lukša, poslanec a starosta
Celadné, stranicky kolega
ministra financÍ Miroslava
Kalouska.,,Ostrava dostane
díky kompenzacím čas, aby
se pripravila na usporny typ

z dtivodu rekreace či návŠtěvy kulturních památek,
takže také zatéŽujÍmistní infrastrukturu, jezdí po obecních cestách, uŽÍvají verejné
osvětlení, vyplatí se jim do-

Lukša.

ravy bydlí v menŠÍchměstech

Snažítese dosáhnouttoho, aby
ma|á města a obce dostaly peníze
ze státního rozpočtu na rÍkor Ost.
ravy. Ta a|e p|nív určitémsměru
fu nkci ku|turního centra ce|ého

liště v nich nemají. Nechod'-

regionu. Také občanéodjinud pŤe.
ce jezdí do ostravy do divadla a
používají k tomu tramvaje do.
pravniho podniku dotovaného z

rozpočtu města NenítovŮči ost.

ravě nefér?

Stejně tak ale mohu tvrdit,

a obcÍch, a pritom trvalé byd-

me daleko

-i

pan primátor

ostravy bydlí ve Fr:Ídlantě
nad ostravicí a využivá slu-

žeb této obce, pŤitom trvalé
bydliště má v ostravě.
Vyčítiítetaké d|ouhodobě vedení

Ostraw, že nehospodaÍídobžea
že tŤeba městské zakiízky umív
menších městech a obcích soutě.
žit qfhodněji. o co se opíráte' když
to tvrdíte?

r',4.74l.%:,lk:77,.'//;z7'/'/'////,Ž/,,,,

ia!11rn|//.,íM&7//2:!

dvacetimiliardová dotace
z takzvaněho meziresortu na
zah|azování Škodzprisobe-

dlaŽba rozpadat. TakŽe Se
opírám jen o věrohodné in-

formace z denniho tisku, protoŽe si uvědomuji' Že pokud

by to nebyla pravda,

Iadné.

Kromě populistick ch akcí
typu MHD zdarma, kdy navic
ŠIovedenÍ města proti vlastním pracujícím občan m
vlastnícim časovéjÍzdenky,

proplácení poplatk v městské nemocnici, to jsou predevŠímmédia, která poukazují

na nehospodárnost. Jen na.
mátkou z posledních článk jde o pŤipad tŤeba Masaryko-

n1fch po těŽbě a upravě neros-

t

.

Problém je,

Že

za ministra

fÍnancí Bohuslava Sobotky

protoŽe dostane kompenzaci
osm set milionri. Tyto kompenzace, které se budou postupně sniŽovat, bude dostávat čtyŤiroky. To je dostateč.

ně dlouhá doba' aby se pŤipravila na uspornlf typ hospodaŤenÍ, Ve kterém musí

fungovat vŠechny ostatní

oznámenÍ.

podporují strádajíuž|éta a ko.

Vidíte rozdí| mezi Ostravou a dal.
šímitŤemi městy' jeiichž rozpočty
by mě|y b:Ít pod|e nového roz.

PAV0L LUKšA" poslanec za Mo.
ravskos|ezskÝ kraj a starosta fo.

Zemana byla ostravě slíbena

run, ale jen o sto milionri,

nepood roku 2004 do roku 2006 nechybně by uŽ,jak je to v naŠÍ byla vypisována vyběrová ri-

zemi zvykem, padaIa trestní

Nelze tedy stavět obce do

fungovat vŠechnyostatnÍ tam jistá míra reciprocity.
vesnice a města v kraji,.. mÍnÍ Navíc celá rada občan z ost-

pňedláŽdění náměstí, a po ně-

na

kolika měsícíchse začínátato

za rekreací do těchto obcí
a měst.
pozice, Že někdo poskytuje
něco někomu, a nebyla by

rii, podívejme se na tu docela
nedávnou, Za vláďy Miloše

milionovou investici

váŽet do obcí svtij komunální
odpad a podobně. NavÍc i ma1á města a obce dotujÍ osobní
dopravu na svych katastrech,
kterou vyuŽívají nejen jejich
občané,ale i lidé, kteňí mÍŤí

hospodaŤení, ve kterém musí

va náměstí _ ukaŽte mi jedinou obec, která si dovoli sto-

počtového určenídaní ochuzené?
ostrava pÍece nemá historicky
stejné podmínkyjako P|zeř nebo
Brno. o Prazenem|uvě.

Já se ale dívám na rozdily
mezi ostravou, HavÍŤovem,

Karvinou, Opavou, Fr:fdkemMÍstkem..' Není drivod, proč
by zde měly bl7t dvojnásobné

rozdily na jednoho obyvatele
v danovych pňíjmech. ostrava byla historicky také okre-

zení na tyto akce, která by
nepochybně městu ostravě

pomohIa. A tÍm uŽ nechci
pripomÍnat, Že brutáIní čin

nazvany reforma verejné

správy z díIny Čssu prodra-

Žil

da ovym poplatník

m ve-

Ťejnou správu země, včetně
nespravedlivosti stanovení
daĎoqfch prÍjmu pro obce v
této zemi.
V pondělív 0stravě padl návrh, že
by nnlé obce dostaly od roku
20Íl pŤidáno,jen,, o 8'5 mi|iardy

sem, ale po zrušení okresních

a o rok pozděii by sejim
pŤidalo dalších pět miliard, které
by se však nevza|y čtyÍemve||q m
městúm, ale tÍeba ze zdaněníha.

presunula na kraj. Nějak se

UŽ současny návrh povaŽu-

uŤad se část kompetencí

však,,opomnělo.. s presunem

agendy odebrat

i

adekvátní

mnoŽství prostredkri.

Budeme-li se bavit o histo-

korun

zardu.Go natento návrh

Íkáte?

ji za kompromisnÍ a s ustupky z naŠÍstrany. Uvědomme

si, Že ostrava v roce 2013 ne-

pŤijde o devět set

milion

ko-

vesniceaměstav kraji.

obce nové rozpočtovéurčenídaní
nečně se

těšíže by mohly mít na

investice, které potÍebují. Proč se
v|astně toto spraved|ivějšírozdě.
Ienípeněz odkláda|o a pÍipravuie
seaž nyní?

ProtoŽe zde dlouho nebyla

politická vrile Ťešit nespravedlivlf stav. A tak dvacet
procent občanri ve čtyrech
největších městech Žtlo na
ukor zbytku, tedy osmdesáti
procent občarrri této země.
AIe to bylo pŤece ve1ké mnoŽstvÍ volič na ,,relativně malém uzemÍ.., a tak se populisticky nic nedělalo. Jednou ta-

to situace ale skončit musela

a někdo musÍ začítríkat

pravdu, ale predevŠímmít zá.
jem i o těch osmdesát procent,

tedy o osm milionri občan ,
a tedy také voličti v této zemi,

