
Místostarosta Josef Plášil
zašti�uje odbor životního pro-
středí a služeb, odbor sociální,
do jeho působnosti patří ob-
last informačních technologií
na radnici a problematika
centrálního zásobování tep-
lem ve městě. 

Nový místostarosta Roman
Honysz se již jako bývalý před-
seda bytové a majetkové komi-
se zblízka seznámil s majetko-
vými záležitostmi města, proto
mu logicky byl do jeho pravo-
mocí dán právě majetkový od-
bor. 

Místostarostka Věra Palko-
vá, původním povoláním pe-
dagog, současná náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského
kraje, bude i v našem městě
dohlížet na odbor školství, kul-
tury a sportu. 

Roman Honysz rezignoval
na funkci předsedy komise
majetkové a bytové, nově je
předsedou majetkové komise
Stanislav Musil a předsedou
komise bytové Vilém Bannert,
který v této oblasti rovněž ne-
ní nováčkem. 

Změn doznal i kontrolní vý-
bor zastupitelstva - nově byly
zvoleny Dagmar Procházková
a Jana Števanková místo dosa-
vadních členů Věry Vzatkové
a Vladimíra Šmída. 

Máme nového místostarostu

Změny na radnici a v radě města
Od 8. prosince, kdy v letošním roce naposledy jednalo 

zastupitelstvo města, platí změny, ovlivňující složení rady
města. Na post radního rezignoval Igor Bruzl a místo něj byl
zvolen Roman Honysz, který se současně stal neuvolněným
místostarostou. Z uvolněné členky rady na neuvolněnou byla
změněna i pozice místostarostky Věry Palkové. Přerozděleny
byly rovněž kompetence uvnitř radnice.

Rezignoval i Karel Stoszek,
a tak do zvolení jednoho člena
kontrolního výboru bude ten-
to orgán pracovat v neúplném
počtu. 

■ ■ ■

Novému radnímu a mís-
tostarostovi Romanu Ho-
nyszovi, jsme položili něko-
lik otázek:

Jaká je vaše představa 
o naplňování výkonu funkce 
neuvolněného místostarosty?

Především děkuji vedení
radnice, že mě do této fukce
nominovalo a zastupitelům
města za mé zvolení. Pro mne
je to závazek, který nechci dě-
lat polovičatě. Budu k dispozi-
ci občanům města v oba úřed-
ní dny a ostatní pracovní dny
budu pracovat stejně, jako
kdybych tady byl na plný úva-
zek. 

Nehledám v této práci pení-
ze, pro mne to není prvořadá
otázka. Hlavním důvodem je
pokračovat v úspěšné politice
sociální demokracie ve městě.
Lidé nám věří a bylo by vůči
nim nefér přenechat tuto
funkci jiné politické straně. Do
příštích voleb to zvládneme.

Rezignoval jsem na funkce
předsedy majetkové a bytové
komise. Obě komise pracují
velmi dobře a novým předse-

dům přeji, aby se jim v jejich
práci dařilo.

Mou starostí bude bytový
fond města, majetkové záleži-
tosti, spolupráce s oběma již
jmenovanými komisemi a jsem
připraven podat pomocnou
ruku i v oblasti sportu. 

Kde vás občané na radnici najdou?
Jsou určité věci, které na ú-

řadě neznám, i když se tady

pohybuji již šest let. Od sta-
rosty jsem dostal nabídku ně-
kolika možností, ale pro mne
bude pro začátek nejvýhodněj-
ší sedět na sekretariátě staros-
ty. Později se rozhodnu, jestli
budu mít kancelář ve vedlejší
budově, kde je celý majetkový
odbor.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice

Novým místostarostou v neuvolněné funkci zvolilo zastupitelstvo města
Romana Honysze. Foto: František Krejzek


