ZPRAVODAJ

senátora Zdeňka Nytry
Poločasové ohlédnutí...
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Vážené dámy,
vážení pánové
dovolím si použít slova z jedné písně – „čas
letí jako bláznivý“ – a já mám za sebou tři roky
senátorování, takže je ta správná doba na poločasové ohlédnutí.
Zvolení do Senátu Parlamentu ČR pro mne
znamenalo zásadní životní změnu. Po 32
letech jsem skončil jako profesionální hasič,
ovšem aktivity zejména v požárním sportu
a mezi dobrovolnými hasiči jsem si ponechal,
hasičina prostě zůstala v mém srdci.
Mnohým věcem jsem se musel naučit, protože
politika je zcela jiné hřiště. Tady neplatí povely
a rozkazy – tedy většinou a ne všude – a já
jsem opravdu rád, že za ty tři roky jsme v senátorském klubu ODS nikdy neměli závazné
hlasování.
První dva roky byly tou pravou školou vyjednávání a dosahování kompromisu, protože
jinak to při snaze něco prosadit v našem
početním rozložení ani nešlo. Před rokem se
situace zásadně změnila, náš klub se téměř
zdvojnásobil, a i jinak se obměnilo obsazení
v Senátu, takže máme podstatně větší šanci

uplatnit své názory. Ale jsem nesmírně rád, že
se atmosféra v Senátu diametrálně liší od té
v Poslanecké sněmovně.
Na počátku svého mandátu jsem byl (a před
rokem opakovaně) zvolen v Senátu místopředsedou výboru pro regionální rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí. Tam při projednávání návrhů zákonů mohu nejlépe uplatnit své
zkušenosti z veřejné sféry.
V červnu letošního roku jsem pak byl na plénu
téměř jednomyslně zvolen předsedou dočasné
komise Senátu k návrhům auditních zpráv.
Po roční zkušenosti z kombinace práce senátora a radního statutárního města Ostravy
- přestože to má i své výhody - jsem dospěl
k rozhodnutí rezignovat na místo v radě města
a věnovat se práci v Senátu na 100 procent.
Chci využít tohoto adventního času a popřát
všem občanům krásné prožití Vánoc a v roce
2020 splnění všech přání, naplnění všech cílů,
ale hlavně štěstí, zdraví a pohodu.
		
S úctou

Zdeněk Nytra

Mandát komise prodloužen do října 2020
Mandát dočasné senátní komise pro vyhodnocení auditů týkajících se dotací EU pro
holding Agrofert a premiéra Andreje Babiše,
který měl skončit v lednu 2020, byl prodloužen až do října 2020. Důvodem je podle
předsedy komise Zdeňka Nytry především
to, že finální verze auditů bude hotova později, něž se předpokládalo.
Komise na říjnovém zasedání dospěla
k předběžnému závěru, že Babiš je v celé
záležitosti ve střetu zájmu. Senát poté vyzval ministerstva, aby pozastavila vyplácení dotací holdingu Agrofert do doby, než se
podezření vyjasní.
„Vše nasvědčuje tomu, že pan premiér je
ve střetu zájmů, a poškozuje tak zájmy České
republiky, odmítá veřejnosti poskytnout pod-

klady umožňující posouzení situace. Odmítá
také dovodit důsledky z dané situace,“ řekl
senátor Zdeněk Nytra v Senátu 3. prosince.
„Jako předseda dočasné senátní komise jsem
požádal ministerstvo pro místní rozvoj i Evropskou komisi o zpřístupnění finální zprávy.
Také jsem se obrátil na české europoslance se
žádostí o interpelaci Evropské komise. Mou
prosbu vyslyšel Alexandr Vondra, Veronika
Vrecionová, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský.
Nelze dopustit, aby byl nezveřejněním
vědomě tolerován pokračující stav porušování evropských i národních zákonů. Je
zřejmé, že český premiér učiní vše pro to,
aby výsledky auditů rozporoval, neboť jsou
v jeho neprospěch. Po dobu případného
soudního řízení má veřejnost právo znát
závěry auditního šetření.“

Za tónů Modlitby pro Martu, ikonické
písně listopadové revoluce ´89 roku, získalo
město Ostrava trvalou připomínku nejvýznamnějšího data naší novodobé historie.
Na Masarykově námětí, dům č. 37/20 (lékárna U Zlaté koruny) byla 15. listopadu 2019
odhalena bronzová pamětní deska, a to díky
iniciativě členů ODS z Mor. Ostravy.

Senátorská kancelář
Sokolská třída 1204/8, Ostrava.
Návštěvním dnem je každé pondělí od 11
do 16 hod. Můžete mě kontaktovat i mimo
návštěvní den.
Telefon: 727 852 390
E–mail: senat.nytra@gmail.com

Najdete mě také
facebook.com/NytraZdenek
twitter.com/zdeneknytra
https://www.instagram.com/
zdeneknytra2018/

www. zdeneknytra.cz

Proč Sněmovna odmítá
dobré senátní návrhy?

Senátor Zdeněk Nytra hovoří na tiskové konferenci svého klubu 11. prosince 2019. Vlevo
je paní Sue Nguyen, tisková mluvčí Senátu České republiky.

Vládo, chovej se hospodárněji,
žádají senátoři
Na říjnové schůzi (31.) byla projednávána zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu
za loňský rok.
NKÚ mimo jiné uvádí: Stát není schopen
správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení
daňových povinností, úspory energií, sociální
bydlení či dopravu. I když stát investuje výrazné prostředky, nedostává za ně to, co čeká.

Podle předsedy NKÚ Miroslava Kaly je státní
byrokracie v Česku na úrovni pozdního
socialismu.
Senát se usnesl: Vyzýváme vládu i jednotlivá
ministerstva, aby se při využívání příjmů
chovali efektivněji a hospodárněji a při poskytování dotací z národních a evropských
fondů neupřednostňovaly velké firmy oproti
malým a středním.

Elektronická komunikace s úřady
nebude povinná
Poslední senátní schůze v roce 2019 (11. 12.):
Senát schválil možnost vyřizovat úřední
agendu výhradně po internetu, ale papírovou
formu stát zachová hlavně kvůli seniorům.
Po občanech by měly státní úřady požadovat
nezbytné údaje pouze jednou. Změny má přinést zákon o právu občanů na digitální služby.
Senát umožnil přijetí návrhu nového zákona,
podle kterého budou muset být realitní makléři bezúhonní, kvalifikovaní (vysokoškolské
vzdělání nebo odborné s praxí) a pojištěni
do výše 1,75 mil. Kč. Klientům budou muset
sdělovat výši své provize za zprostředkování
prodeje nebo pronájmu nemovitosti.

Babišova střetu zájmů. Případný střet zájmů
prověřují auditoři Evropské komise.
Agrofert je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru v ČR. V roce 2017 získlal na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy
korun, o rok dříve 1,5 miliardy Kč. Roky 2018
a 2019 ještě nejsou finančně uzavřeny.

Senát se na své schůzi 4. prosince postavil
proti vládní snaze o vyšší zdanění loterií
nebo o zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Doporučil i úpravy ve zdanění technických rezerv pojišťoven. Daňovými změnami chce vláda vylepšit příjmy
státního rozpočtu a tak se jimi bude muset
znovu zabývat Sněmovna. Ta nejspíš senátní
verzi odmítne hlasy provládní většiny.
V České televizi k tomu bývalý ministr
financí a současný poslanec za hnutí ANO
Ivan Pilný vyjádřil následovně: Někdy
schválíme ve Sněmovně s odpuštěním blbosti a senátní úprava naše chyby napraví.
Jenomže jsme vázáni zákonným ustanovením, že buď přijmeme kompletní senátní
návrh anebo budeme trvat na svém původním rozhodnutí. Žádné opravy, doplňky
či jiné a další nejsou možné. Je tedy nutné
změnit zákon!
Daňové změny v roce 2020:
✱ Poplatek za vklad do katastru nemovitostí
by se měl zvýšit dvojnásobně na 2000 korun.
Senát odmítl.
✱ Vyšší zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent Senát odmítl.
✱ Vláda navrhla také zvýšení spotřební
daně na lihoviny. Unie výrobců lihovin už
dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb
netýká. Senát souhlasí.
✱ Rodičovská by se od 1.1.2020 měla zvednout z 220.000 na 300.000 korun a u vícerčat
z 330.000 na 450.000 korun. Počet hodin,
na který mohou rodiče dávat své děti do dvou
let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít
přitom o rodičovskou - by se měl zdvojnásobit
z 46 hodin měsíčně až na 92 hodin.
Česko si bude 21. srpen připomínat oficiálně
jako Den památky obětí invaze v roce 1968
a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. - Senát schválil novelu Sněmovny o státních svátcích, kterou předložili poslanci ze
všech klubů kromě KSČM.

Člen vládní rady pro unijní fondy by neměl
být ze zákona ve střetu zájmů podle pravidel
EU. Radu do poloviny loňského prosince
vedl premiér Andrej Babiš, jejího jednání se
na doporučení EU už rok neúčastní, podle
ministryně Dostálové „z důvodu předběžné
opatrnosti“. Vládní rada pro unijní fondy je
tedy bez předsedy, neboť podle zákona ji může
vést pouze premiér.
Evropský parlament v polovině prosince
přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou
komisi k přijetí kroků ve věci možného

Senátor Zdeněk Nytra v České televizi, která se pravidelně věnuje evropskému auditu premiéra.

Více zpráv z jednání Senátu na http://www.zdeneknytra.cz/senat/zpravy-ze-senatu

Jak skončila i v Ostravě
StB na smetišti (dějin)
Listopadové události roku 1989 nebyly
v Ostravě tak jednoznačné jako například v Praze či Brně.
20. listopadu se na Masarykově
náměstí (tehdy se nazývalo Lidových
milicí) sešli studenti, především
z konzervatoře a vytvořili několik
debatujících hloučků. Dva uniformovaní příslušníci VB je vyzývali
k rozchodu. - Na soše milicionáře se
objevil nápis: Na co tady čeká?
21. listopadu už bylo náměstí plné
skupin hlučně diskutujících lidí, večer
se konala demonstrace a lidé skandovali: Nechceme KSČ!, Svobodné
volby! Mezi demonstranty přicházeli
komunisté a křičeli: „Proč rozbíjíte
socialismus?“ K demonstrantům chtěl
promluvit z balkónu primátor Ostravy
Bedřich Lipina, ale dav skandoval,
ať odejde. Tajemníka KV KSČ Petra
Peterka demonstranti vypískali.

Poslanec Parlamentu ČR Jakub Janda a poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský pokřtili
za asistence oblastní manažerky ODS Markéty Fajfrové publikaci se vzpomínkami pamětníků
na události, které předcházely i následovaly po 17. listopadu 1989. Kniha má sice název Sametová revoluce
v kraji uhlí a železa, ale nejsou v ní jen příspěvky z Ostravska a Karvinska, ale z Příbora, Bruntálu a Frenštátu p. Radhoštěm. Sametového večera, který se uskutečnil na počest 30. výročí 17. listopadu 1989, se
v Modrém domě zúčastnily desítky hostů z celého Moravskoslezského kraje.
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22. listopadu ostravští komunisté
přešli do útoku. Ráno se konala
schůze stranických funkcionářů v cele
zaplněné hale Tatran (dnes hala Bonver), kde se provolávala sláva novému
generálnímu tajemníkovi KSČ Karlu
Urbánkovi. Večer byla na náměstí svolána demonstrace, které se zúčastnilo
na osm tisíc osob, členů a funkcionářů
KSČ a milicionářů. Skandovali: Ať žije
KSČ! Pryč s Havlem, sláva Urbánkovi!
(tajemník KSČ po Jakešovi)

▶ 30 Let Svobody - Byli jsme při tom. -

Už v průběhu této rudé demonstrace
začalo docházet k obratu, když se
v bočních ulicích objevily transparenty s informací z pražského
rozhlasu: Zrušena vedoucí úloha
KSČ v ústavě. A volání: „Bolševici
na krajzák!“ Tedy do vězení. Zdrcení komunisté se začali rozcházet,
docházelo i k fyzickým potyčkám.

▶ Památník veteránům v nedohlednu. -

Téhož dne byla na Černé louce otevřena kancelář Občanského fóra.
27. listopadu se uskutečnila celorepubliková generální stávka.
Na náměstí LM se sešlo dvacet tisíc
osob, nejen studenti, herci, úředníci,
ale ve velkém počtu horníci, lidé
z hutí, chemiček a dalších podniků.
Opakovaně celým náměstím znělo:
Máme toho dost! Četlo se prohlášení Občanského fóra, stále dokola
se zdůrazňoval fakt, že komunisté
přišli o moc. Jako by tomu nechtěl
nikdo věřit. A informaci, že se jedná
o sestavení nové vlády i s nekomunisty, lidé přijali s úžasnou radostí.
Mocenský aparát v Ostravě byl ochrnutý, Veřejná bezpečnost nečinná, StB
se soustřeďovala na skartaci archivů.
A pod okny její úřadovny jezdila
kolona popelářských vozů s nápisy: StB
na smetiště.

kaleidoskop

Diskusního setkání, které pořádala ODS s přímými
účastníky listopadu 89, disidenty a těmi, kteří se
nebáli vystupovat proti režimu se v Mor. Ostravě
zúčastnili Petr Fiala, Marek Benda a František Stárek Čuňas. - Café Sádrový ježek na Janáčkově ulici
zaplněno do posledního volného místa.- Potlesk
po každém příspěvku. - „Vůbec nebylo jasné, jak
to tehdy dopadne,“ konstatoval P. Fiala a přitakali
mu pamětníci z menších měst, kde byly sovětské
posádky.
Architektonická soutěž na návrh Památníku
válečných veteránů, který má být v parku Čs. letců
(dříve Sad Džeržinského) v Mor. Ostravě u ulice
30. dubna byla zrušena. Návrhy nebyly nadčasové,
připomínaly pouze veterány první a druhé světové
války, ale nikoliv novodobé a žijící veterány. Město
Ostrava se s autory návrhů vyrovná finančně.

Odvolaná soutěž přijde na 240.000 korun. – Den
veteránů se bude tedy opět slavit u Památníku
Rudé armády…

▶ Teplárna Vítkovice: méně škodlivin. -

Vítkovická elektrárna- nyní teplárna Vítkovice- existuje od roku 1912. Od centra Ostravy je
vzdálena pouhé dva km. Až do loňského roku její
černouhelné kotle, které by po roce 2020 přestaly
plnit emisní limity, nadměrně zatěžovaly životní
prostředí. Nové ekologické řešení – bude se topit
plynem. Konkrétně klesnou ročně emise oxidů síry
o 410 tun (100 %), oxidů dusíku o 288 tun (93 %),
Tuhé znečišťující látky o 5,8 tuny (96 %) a CO2 o 40
tun (82 %). Do ekologizace teplárny investovala
Skupina ČEZ 138 milionů korun. Počet zaměstnanců se snížil o 38, což znamená roční úsporu
ve výši cca 30 mil. Kč.

▶ Dobrá zpráva. - Občanům Šenova, Vra-

timova a Václavovic se konečně ulevilo od těžké
nákladní dopravy. Zákaz vjezdu vozidel nad 12 t
sice vstoupil v platnost již koncem roku 2018, ale
osazování značek se protáhlo až do podzimu t.r.
Značky jsou umístěny od dálnice D 48 ve Frýdku-Místku až po silnici I/11 (tvz. Rudná v Šenově).

Nadace ocenila „ dobré sousedství“
Bedřiška je nouzová obytná kolonie v jihozápadním výběžku místní části Hulváky ostravského
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
V kolonii momentálně žije 26 rodin, tedy přibližně stovka obyvatel.
„V roce 2010 se mezi místními vyostřily spory, které
vyvrcholily vhozením zápalné láhve do domu jedné
z romských rodin sousedem z majority.

Více zpráv ze 70. senátního obvodu na http://www.zdeneknytra.cz/obvod/zpravy-z-obvodu

Všechno zlé je však pro něco dobré. Právě to bylo impulsem, kdy si lidé na Bedřišce uvědomili, že se něco
musí změnit,“ vzpomíná Eva Lehotská (na snímku).
První velký úklid Bedřišky iniciovala hned v roce
2010 a zapojila do něj všechny místní obyvatele,
přestože sama má závažné zdravotní problémy.
Sousedy obchází dům od domu, s každým se
zastaví, vyslechne ho, vysvětlí, pomůže. Chodí pravidelně na zasedání zastupitelstva obvodu i města
a kriticky vystupuje proti záměru vystěhovat
obyvatele a osadu zbourat.
Nadace VIA, podporující ty, kteří zlepšují život
ve svém okolí a tím v celém Česku, jí za rok 2019
udělila Zvláštní cenu za dobré sousedství,
VIA je nezávislá česká nadace.
Nečerpá peníze z evropských ani státních fondů.

OBVOD Č. 70

kaleidoskop

▶ Senior expres v Hošťálkovicích fun-

guje od 1. prosince. Za odvoz do Vítkovické nebo
Městské nemocnice Ostrava zaplatí senioři 20 Kč,
do Fakultní nemocnice v Porubě 30 Kč.

▶ Největší investicí v Hrabové bude

Po třech letech opět v uniformě jako zástupce hlavního rozhodčího na mistrovství republiky v požárním sportu v Ústí
nad Labem. - Dobrovolné hasičky z Ostravy
- Michálkovic si odvezly zlato v požárním
sportu a družstvo HZS Moravskoslezského
kraje pokořilo národní rekord ve štafetě
na 4x100 metrů. Takže radost, blahopřání
i hrdost na své kolegyně i kolegy.

mateřská školka, schválili zastupitelé a uvolnili
80 mil. Kč z rozpočtu městského obvodu. Pokud
Ministerstvo pro místní rozvoj neschválí dotaci,
o niž se jedná už dva roky, přispěje město Ostrava 29,5 mil. Kč, oznámil starosta Igor Trávníček
(ODS). Stavět se začne v lednu 2020, první žáčci
by měli nastoupit ve školním roce 2022/2023.

V Heřmanicích na Slezské
nemají náměstí, ale ...
... tamní farář Leoš Ryška nabídl farní zahradu
ke scházení se, k odpočinku i dětským hrám.
Rekonstrukci za téměř 2 miliony korun provedli
občané Heřmanic svépomocí.
Celá akce se jmenuje „Otevření farní zahrady
veřejnosti“ a dotací (půl milionu Kč) ji podpořilo Statutární město Ostrava. 150 tisíci Kč přispěl
městský obvod.
Otevření zahrady předcházela děkovná mše
a požehnání biskupa Martina Davida, který
vyzkoušel i dětskou klouzačku.

▶ Stará Ves nad Ondřejnicí. - V říjnu

skončil evropský projekt přeshraniční spolupráce
mezi Starou Vsí nad Ondřejnicí a slovenskou
obcí Raková v rámci programu Interreg. Projekt
měl název Poznáváme historii a měl zvýšit atraktivitu kulturního dědictví m.j. pomocí mobilních
technologií. Partnerství mezi Starou Vsí a Rakovou oficiálně začalo v roce 2003, neoficiálně se
rybáři, zahrádkáři i školy a další „druží“ o 20 let
déle. Největší turistickou atrakcí Staré Vsi je renesanční zámek, Raková je v blízkosti Kysuckého
skanzenu ve Staré Bystrici.

250 dobrovolníků připravilo letošní
Bělské dožínky. S nápadem na uspořádání
dožínek přišla Markéta Nováčková v roce
2016 a stále je hlavní organizátorkou.
K dožínkové neděli patří i společná mše
„napříč církvemi“, k vidění byl lašský folklor
v podání nejmenších členů souboru Ondřejnica i vystoupení „ Novobělských babiček.“
Nechybělo předávání dožínkových věnců
i přehlídka naleštěných zemědělských strojů.

Tři rybníky v Nové Vsi
Před čtyřmi lety předložil nejmenší ostravský
městský obvod Nová Ves projekt na rekultivaci tří
rybníků, které se nacházejí pod osadou Bedřiška.
Jejich odbahnění, rekonstrukce hrází, obložení
břehů kamenivem, 800 metrů odvodňovacího
potrubí - to vše bylo nutné provést. Náklady
se nakonec vyšplhaly na 9,71 milionu korun
a zaplatilo je ministerstvo financí z prostředků
určených pro zahlazování následků po hornické
činnosti.
Město Ostrava upravilo veřejný prostor za 3,47
milionu Kč. O další úpravy se postaral ještě Sbor
dobrovolných hasičů Nová Ves z dotační výzvy
Fajnovyprostor za 325 tis Kč.

OSTRAVICA – TEXTILIA ROZDĚLENA: ČÁST ZMĚNILA MAJITELE

Budovy označené čísly 3 a 4 byly prodány, mají se změnit na hotelové ubytování a kanceláře. Budovy číslo 1 a 2 chce dosavadní majitel zrekonstruovat a vytvořit v nich kulturní centrum.

Polovina prvorepublikového
obchodního domu OstravicaTextilia – ta méně atraktivní
- v centru Ostravy byla
prodána. Dva ze čtyř domů (C
a D) v areálu koupil liberecký
podnikatel Michalis Dzikos
od majitele celého komplexu
Daniela Zemana.
Obchodní dům fungoval
od roku 1930 a patříval mezi
nejluxusnější v republice.
V roce 2000 se ale v domě při
nepovolené rekonstrukci zřítily
stropy a od té doby chátrá.
V té době ho vlastnil opavský
podnikatel Kamil Kolek. V roce
2007 získala historické objekty
firma Amadeus Real, která
z nich chtěla udělat součást

polyfunkčního obchodního
komplexu. Po sporech
s obvodem a městem, které
vyvrcholily zdlouhavým
soudním jednáním, však budovy
prodala D. Zemanovi.
M. Dzikos v současné době
renovuje Barrandovské
terasy v Praze, které koupil
od Dagmar Havlové, manželky
prezidenta V. Havla v roce 2003.
Barrandovské terasy měly být
otevřeny už letos, ale dokončení
prací je posunuto až na rok 2021.
Ve srovnání s terasami
na Barrandově je rekonstrukce
dvou budov v centru Ostravy
„drobnost.“ Kdy k ní dojde, není
jasné, určitě to bude až po roce
2021.

