
Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, konaného dne 

15.11.2018 od 16.30 hod. v sále Zámku Poruba, Nábřeží SPB 60/46, Ostrava-Poruba 

Přítomno: 45 členů zastupitelstva, zvolených v říjnových volbách pro volební období 
2018-2022 

Zvolení členové zastupitelstva si před zahájením zasedání převzali „Osvědčení o zvolení člena 
Zastupitelstva městského obvodu Poruba. 

Ověřovatelé zápisu: p. Petr Jedlička, p. Mgr. Petra Brodová, MBA 

Předsedající : p. Petr Gajdáček 

Vážení, dovolte mi, abych zahájil první ustavující jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba a přivítal vás v krásných prostorách tohoto zámku, a když náhoda chtěla, že jsme se sešli 
v tomto zámku tak nevím, jestli je známa jeho novodobá historie. No víte, nebo pokud víte, tak se 
nacházíte v nejstarší budově na území města Ostravy, co se týče let. První nejstarší budovou je 
kostel svatého Václava v Ostravě a toto je druhá nejstarší budova v celé Ostravě, jejíž historie se 
začala psát v roce 1573. Zámek měnil majitele, v roce 45 byl opuštěn a těžce vybombardován. 
Po roce 45 začala jeho obnova s tím, že tady byla lidová škola umění a částečně se opravoval. 
Nicméně v roce 88 byl prohlášen za národní kulturní památku, ale záhy se zjistilo, že je v 
takovém stavu, že pravé křídlo zámku bude muset být téměř zbouráno. Byl vydán demoliční 
dekret a na základě toho bylo byla pravá strana tohoto zámku zbourána. Nicméně v roce 90, kdy 
bylo požárem poničené i levé křídlo zámku se zdálo, že osud této památky je zpečetěn. Nicméně 
v tuto chvíli se objevuje Statis Prusalis, který zámek vybudoval do dnešní podoby. Připomínám 
to proto, že Statis 14. srpna roku 2016 zemřel a určitě, kdyby žil, tak by nás osobně přivítal a zítra 
to je přesně 70 let, co se narodil, takže já svým jménem Statise zdravím. 

Toto zastupitelstvo je usnášeníschopné, chtěl bych vás vyzvat, abyste povstali, zazní hymna 
České republiky. 

Takže dámy a pánové, podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o obci skládají členové zastupitelstva 
na začátku prvního zasedání slib, jehož se po svém zvolení zúčastní. Slib se skládá pronesením 
slova „slibuji" a složení slibu potvrdí člen zastupitelstva podpisem na připravených listinách. 
Odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má podle § 55 odst. 2 písm. a) zákona o 
volbách do zastupitelstvech v obci a o změně některých zákonů za následek zánik mandátu. Text 
slibu přečte paní Kolencová, zaměstnankyně matričního oddělení Úřadu městského obvodu 
Poruba. Po jeho přečtení vás žádám, abyste poté co bude přečteno vaše příjmení /bez uvedení 
titulů/ přistoupili ke stolu pod pódiem, pronesli slovo slibuji a podepsali zde připravenou listinu. 
Voláni budete podle abecedního pořádku. Pro úplnost si dovolím uvést, že dne 22. 1 O. byly 
doručeny 2 rezignace na mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Poruba za volební stranu 
Občanská demokratická strana. Na tyto uprázdněné mandáty nastoupili náhradníci z kandidátní 
listiny téže volební strany, a to pan Marek Kudela a pan Tomáš Břeský. Prosím, abyste všichni 
povstali a po dobu celého aktu setrvali ve stoje. 



Po přečterú slibu byli všichni členové jmenovitě vyzváni k podpisu listiny s textem slibu. 

Pokračuje p. Gajdáček 
Vážené dámy a pánové, všichni jste obdrželi na dnešrú ustavující zasedání návrh programu. 

Program: 

1. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
2. Určení návrhové komise 
3. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedárú Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
4. Stanoverú počtu členů Rady městského obvodu Poruba 
5. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Poruba uvolněni 
6. Volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady městského obvodu Poruba 
7 Určení místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti a určení dalšího pořadí 

· místostarostů při zastupování starosty 
8 Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti starostovi, místostarostům 

· a dalším členům rady 
9 Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba a stanovení 

·počtu jejich členů 

10
. Volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba 

11.Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba 

Jsou k navrženému programu nějaké připomínky? Nejsou, takže nechám hlasovat, kdo je pro, 
abysme se řídili tímto programem? 

Hlasování o programu - 45 hlasů pro /45 :0:0/ - usn. č. 1/1. Program 1. ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Poruba byl schválen. 

Pokračuje p. Gajdáček: 
přistoupíme k určerú návrhové komise z dnešního zasedárú. Navrhuji, aby návrhová komise byla 
devítičlenná. Má někdo jiný návrh? Jelikož nemá, nechal bych hlasovat o tom, aby návrhová 
komise byla devítičlenná. 

Hlasování o devítičlenné návrhové komise - pro 43 hlasů, 2 členové nehlasovali /43 :0:0/ - usn. č. 
2/1. 

Schválili jsme si, že návrhová komise bude devítičlenná. Navrhuji, aby za předsedu návrhové 
komise byl zvolen Marek Kudela /jiný návrh nebyl podáni.Vyzval bych jednotlivé politické 
kluby, aby doplnili návrhovou komisi o své zástupce. 

Návrhy: 
Bc. Jiří Svoboda 
Ing.Tomáš Břeský 
Jan Petrásek 

Ing. Radan Knop 
Ing. Jiří Rajnoch 



Ing. Roman Michalec 
Ing. David Nespěšný, MBA 
MUDr. Václav Procházka, Ph.D. MBA 

Hlasováno o složení návrhové komise - 45 hlasů pro /45 :O :O/ - usn.č 2/1. 

Zápis z dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba provede paní 
Iveta Kaňoková, zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Poruba. 

Nyní budeme určovat ověřovatele zápisu z dnešního zasedání, prosím o návrhy: 
návrh - p. Petr Jedlička, p. Mgr. Petra Brodová, MBA 

Hlasováno o určení ověřovatelů zápisu - 45 hlasů pro /45 :O :O/ - usn. č. 3/1. 

Dalším bodem programu je stanovení počtu členů Rady městského obvodu Poruba. Navrhuji, 
aby Rada městského obvodu Poruba byla jedenáctičlenná a byla tvořena starostou, čtyřmi 
místostarosty a šesti dalšími členy rady. Nejsou jiné návrhy, takže končím diskusi k tomuto 
programu a nechávám hlasovat. 

Hlasováno o stanovení počtu členů Rady městského obvodu Poruba - 44 hlasů pro, 1 se zdržel 
hlasování /44:0:1/ - usn.č. 4/1. 

Vážení členové zastupitelstva, dalším bodem programu je určení funkcí, pro které budou členové 
Zastupitelstva městského obvodu Poruba uvolněni. Navrhuji, aby bylo Zastupitelstvem 
městského obvodu Poruba v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určeno, že starosta a 
místostarostové jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Je jiný návrh? Není, končím diskusi k 
tomuto bodu a nechávám hlasovat. 

Hlasováno o určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
uvolněni - 45 :O :O/ - usn.č. 5/1. 

Dámy a pánové, dalším bodem schváleného programu je v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona o obcích volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady městského obvodu Poruba. 
Dle volebního řádu Zastupitelstva městského obvodu Poruba probíhají volby tajně, pokud 
zastupitelstvo nerozhodne jinak. 

Mgr. Bajgarová - navrhuji volbu veřejnou 

Hlasováno o návrhu na veřejnou volbu /proced. hlasování/ - 43 hlasů pro, 2 proti /43 :2:0/. 

Konstatuji, že bylo rozhodnuto, že volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady městského 
obvodu Poruba bude probíhat veřejně. Dle volebního řádu určí pořadí kandidátů pro hlasování 
předsedající losem, nerozhodne-li zastupitelstvo o Jmem pořadí kandidátů, 
například abecedním. Táži se, zda je návrh, aby pořadí kandidátů bylo určeno jinak než losem? 

Mgr. Bajgarová - navrhuji abecední pořadí 



p. Gajdáček - nechám hlasovat o návrhu, aby pořadí kandidátů bylo určeno abecedním pořadí 

Hlasováno o návrhu na abecední pořadí /proced. hlasování/ - 45 hlasů pro /45 :0:0/. 

Vážení členové zastupitelstva, prosím o vaše návrhy kandidátů na funkci starosty. 

Mgr. Bajgarová - já navrhuji pana Libora Folwarczneho 

p. Gajdáček - je teda návrh na pana Folwarzcneho, jiné návrhy nejsou, takže končím diskusí k 
tomuto programu a nechám hlasovat o tom, aby starostou městského obvodu Poruba byl zvolen 
pan Folwarczny 

Hlasováno - 36 hlasů pro, 9 se zdrželo hlasování /36:0:9/ - usn.č. 6/1. 
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. MBA byl zvolen do funkce starosty městského obvodu Poruba. 

Předsedající pan Petr Gajdáček poblahopřál nově zvolenému starostovi. Nyní řízení zasedání 
zastupitelstva převzal zvolený starosta p. Ing. Folwarczny. 

/přestávka/ 

Mgr. Novotný - poprosím vás všechny do sálu a usadit se na svá místa, ať můžeme pokračovat v 
jednání ustavujícího zastupitelstva. Rovněž bych ještě zopakoval 2 organizační záležitosti -
jednak je to focení a ještě bych upozornil zájemce, kteří budou chtít působit jako oddávající, 
mají možnost zapsat se tady do formuláře vlevo pode mnou v rohu místnosti tak, zdá se že jsme 
tady všichni, takže můžeme pokračovat 

Ing. Folwarczny - dobrý den vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, byl jsem trošičku ochuzen o 
možnost představení se a řada z vás mi to vytýkala, takže bych to rád napravil, co se týče mého 
profesního působení. Já jsem vystudoval v roce 9 1  Vysokou školu báňskou. V podstatě po celý 
svúj profesní život prozatímní jsem se zabýval problematikou bezpečnosti. Nejprve jsem začínal 
na výjezdových pozicích u Hasičského záchranného sboru Ostrava, pak jsem přešel na místo 
jmenované ministrem vnitra na současném generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru. 
Po návratu z Prahy jsem dělal různé velitelské pozice u hasičú v Ostravě, mimo jiné jsem byl 3 
roky velitelem Hasičské stanice Poruba, z této pozice jsem mimo jiné řídil záchranné operace v 
průběhu povodní v roce 97, kde pamětníci určitě víte, že Poruba v té době byla v podstatě vodou 
odříznuta od zbytku města. Poté jsem já sám přijal návrh z okresu Karviná, abych dělal zástupce 
okresního požárního rady, což byl v podstatě výkon státní správy a současně byla to kumulovaná 
funkce zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru okresu. Jelikož se reforma veřejné správy 
dotkla taky Hasičského záchranného sboru, tak vznikl klasický záchranný sbor kraje. Tady jsem 
1 O let dělal ředitele odboru ochrany obyvatelstva krizového řízení na krajském ředitelství hasičů. 
Pak jsem akceptoval nabídku na pozici ředitele Hasičského záchranného sboru v privátní sféře, 
konkrétně ve Vítkovice a.s„ odbor, který zajišťoval nebo respektive ještě zajišťuje represivní 
požární ochranu v rámci skupiny Vítkovice Machinery Group, což je strojírenská skupina v 
Ostravě, jinak asi 10 let vyučují na Vysoké škole báňské na Technické univerzitě Ostrava na 
fakultě bezpečnostního inženýrství, záležitosti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, logistiky 
krizového managementu, což jsou mimo jiné oblasti, které má v souladu s patřičnými zákony a 
statutem města na starosti i starosta obvodu. Jinak 20 let jsem vykonával znaleckou 



činnost.Rovněž působím pořád jako dozorčí orgán, respektive člen dozorčích rad některých 
městských obchodních společností, v návaznosti na to jsem si doplnil vzdělání o manažerská 
studia v oblasti korporátního managementu, jinak v posledních čtyřech letech jsem byl členem 
Zastupitelstva města Ostravy a současně neuvolněným členem městské rady. Tolik krátké 
představení, chtěl bych vám samozřejmě poděkovat za důvěru, kterou jste mi mým zvolením 
projevili, děkuji za důvěru, kterou mi projevili i někteří opoziční zastupitelé. Věřím, že 
zastupitelstvo jako vrcholný orgán obvodu bude opravdu pracovat a bude konstruktivní, korektní, 
efektivní a že budeme schopni se v zásadních strategických záležitostech tady dohodnout napříč 
politickým spektrem. Rád bych taky poděkoval končícímu vedení obvodu, rád bych poděkoval 
panu starostovi, který momentálně není přítomen, nicméně osobně jsem s ním byl včera, 
poděkoval jsem mu, rád bych poděkoval místostarostům, radním a všem zastupitelům za 
činnost, kterou ve prospěch obvodu vykonali v uplynulém volebním období. 

Jedním z bodů programu bylo stanovení počtu členů rady, kdy jsme schválili, že Rada městského 
obvodu Poruba bude mít 11 členů a bude tvořena starostou, čtyřmi místostarosty a šesti dalšími 
členy rady. Nyní přistoupíme k volbě místostarostů: 

návrhy: 
Mgr. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
Jan Dekický 
Bc. Miroslav Otisk, MSc. MBA 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 

Navržení kandidáti na funkci místostarostů se v krátkosti představili, se svou kandidaturou 
souhlasili. 

By lo přistoupeno k hlasování. 
Mgr. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. -32:0: 1 1  /2 členové nehlasovali/ 
Jan Dekický- 36:0:7 12 členové nehlasovali/ 
Bc. Miroslav Otisk, MSc. MBA - 34:0: 10 /1 nehlasoval/ 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. - 31:0:13 /1 nehlasoval/ 

Ing. Folwarczny - nyní přistoupíme k volbě dalších šesti členů Rady městského obvodu Poruba, 
navrhuji, aby byli zvoleni tito zastupitelé - paní Zuzana Bajgarová, Vojtěch Curylo, Petr 
Jedlička, Eliška Konieczná, Veronika Murzynová a Zdeněk Rodek. 

Je nějaký jiný návrh? Není děkuji. 

Navržení kandidáti se představili a se svou kandidaturou souhlasili. 

Bylo hlasováno o zvolení jednotlivých navržených kandidátů na funkci dalších členť1 rady v 
abecedním pořadí 
Mgr. Zuzana Bajgarová - 3O:O: 15 
Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo- 37:0 :8  
Petr Jedlička - 36:0:9 
Eliška Konieczná- 34:2 :9 
Veronika Murzynová - 30:0: 15 



Zdeněk Rodek- 30:0:15 

Členové Rady městského obvodu Poruba byli tímto zvoleni - usn. č. 611. 

Ing. Folwarczny - gratuluji a nyní, prosím, přistoupíme k projednávání dalšího bodu schváleného 
programu a tím je určení místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti. 
Navrhuji, aby Zastupitelstvo městského obvodu Poruba v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích 
určilo, že starostu v době jeho nepřítomnost nebo v době, kdy nevykonává funkci v souladu s 
§ 72 odst. 6 a § 8 1  a odst. 1 zákona o obcích zastupuje místostarostka paní Lucie Baránková 
Vilamová. 

Má někdo jiný návrh, nemá, nechávám tedy hlasovat - 37 hlasů pro, 1 proti, 7 členů se zdrželo 
hlasování /37:1 :7/. 

Ing. Folwarczny - dále navrhuji, aby Zastupitelstvo městského obvodu Poruba v souladu s § 104 
odst. 1 zákona o obcích určilo další místostarosty, kteří v době nepřítomnosti starosty a 
místostarostky určené podle předchozího schváleného usnesení zastupovali starostu v tomto 
pořadí: 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 
Jan Dekický 
Bc. Miroslav Otisk, MSc. MBA 
Má někdo jiný návrh- nemá, nechávám tedy hlasovat - 40:0:5 - usn.č. 7 / 1. 

Ing. Folwarczny - dalším bodem programu je Svěření zabezpečování konkrétních úkolů 
samostatné působnosti starostovi a místostarostům. Navrhuji, aby Zastupitelstvo městského 
obvodu Poruba svěřilo starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování 
konkrétních úkolů v samostatné působnosti, takto: 
starosta Ing. Libor Folwarczny na úsecích zahraničních styků, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, 
integrovaného záchranného systému, veřejného pořádku a požární ochrany, prevence kriminality, 
právních činností, financí a rozpočtu 

místostarostka Ing. Lucie Baránková Vilamová na úsecích rozvoje obvodu, veřejných zakázek, 
kultury, publicity činnosti obvodu 

místostarosta Bc. Miroslav Otisk na úsecích komunálních služeb, dopravy a silničního 
hospodářství 

místostarosta Mgr.Martin Tomášek na úseku školství, mládeže, sportu a volnočasových aktivit 

místostarosta Jan Dekický na úsecích bytového hospodářství a nebytových prostor, právních 
vztahů k pozemkům a životního prostředí 

další člen rady Mgr. Zuzana Bajgarová na úseku místní agendy 21 

další člen rady Veronika Murzynová na úsecích rozvoje informačních technologií a 
e-governmentu 



další člen rady Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo na úseku sociálních věcí 

Má někdo jiný návrh? 

Mgr. Bajgarová - navrhnu úpravu u Ing. Lucie Baránkové Vilamové - sport a volnočasové 
aktivity, pan Martin Tomášek - školství, mládež a vzdělávání 

Ing. Folwarczny - budeme tedy hlasovat se změnou, kterou navrhla paní Bajgarová 

Bylo hlasováno - 30 členů pro, 14 se zdrželo hlasování , 1 nehlasoval /30:0:14/- usn. č. 811. 

Ing. Folwarczny - nyní přecházím k dalšímu bodu programu jednání a tím je zřízení finančního 
a kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba a stanovení počtů jejich členů. 
Podle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor, 
počet členů výborů je podle § 1 18 odst. 2 zákona o obcích vždy lichý, navrhuji, aby 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba v souladu s § 84 odst. 2 písm. 1 a § 1 17 odst. 2 zákona 
o obcích zřídilo finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Poruba a stanovilo 
počet členů finančního výboru na 11 a počet členů kontrolního výboru rovněž na 1 1  osob. 

Hlasováno - 43 hlasť1 pro, 2 členové se zdrželi hlasování /43 :0:2/ usn.č. 9/1. 

Ing. Folwarczny - konstatuji, že byl zřízen finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva městského 
obvodu Pornba a stanoven počet členů finančního výboru na 1 1  a kontrolního výboru rovněž na 
1 1. Nyní přecházíme k dalšímu bodu programu, a to je volba předsedy a členů finančního a 
kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Tak jako na volbu starosty, 
místostarostů a dalších členů rady se na volbu předsedy či členů finančního a kontrolního výboru 
vztahuje Volební řád Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Dle volebního řádu probíhají 
volby tajné, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Ptám se, jestli někdo navrhuje, aby místo 
tajné volby proběhla volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru veřejně? 

Ing. Baránková Vilamová - já navrhuji volbu veřejnou 

Ing. Folwarczny- budeme tedy hlasovat o návrhu na veřejnou volbu 
Hlasováno - 4 3 :2 :O /proced. hlasování/ 

Ing. Folwarczny - konstatuji, že bylo rozhodnuto, že volba předsedů a členů finančního a 
kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba bude probíhat veřejně. Dle 
volebního řádu určí pořadí kandidátů pro hlasování předsedající, nerozhodne-li zastupitelstvo o 
jiném pořadí kandidátů, například v abecedním pořadí, ptám se, zda je nějaký návrh 

Mgr. Bajgarová- navrhuji abecední pořadí 

Ing. Folwarczny - ano je zde návrh, aby pořadí kandidátů pro hlasování bylo určeno abecedně dle 
jejich příjmení, nechám tedy o tomto návrhu hlasovat 

Hlasováno - 45:0:0 /proceď. hlasování/ 



Ing. Folwarczny - mohu konstatovat, že se zastupitelstvo usneslo, že o jednotlivých kandidátech 
se bude hlasovat v abecedním pořadí podle jejich příjmení. Vážení členové zastupitelstva, dovolil 
bych si navrhnout na funkci předsedkyně finančního výboru paní zastupitelku Petru Brodovou. 
Má někdo jiný návrh? Nemá. Konstatuji, že na funkci předsedy finančního výboru byla 
navržena paní Petra Brodová. 

Hlasování - 4 1  hlasů pro, 4 členové se zdrželi hlasování /41: :O :41 - usn. č. 1011 

Ing. Folwarczny - konstatuji, že do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva 
městského obvodu Poruba byla zvolena paní Petra Brodová. 

Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme k volbě dalších členů finančního výboru našeho 
zastupitelstva. V souladu s dohodou s předsedy všech zastupitelských klubů navrhuji, aby na 
funkci dalšího člena finančního výboru byli navrženi tito kandidáti - jsou to dámy a pánové 
Bc. Karel Cepko 
Jakub Dedek 
Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D. 
Ing. Tomáš Holáň /není členem zmob, navrhlo KDU-ČSL/ 
Ing. Miroslav Jopek 
Ing. Radan Knop 
Eliška Konieczná 
Mgr. Marek Kudela 
Ing. Ivana Onderková 
Ing. David Zegzulka 

Ing. Folwarczny - navrhuju pro zjednodušení celé volby, aby se hlasovalo o jednotlivých 
kandidátech v pořadí podle jejich příjmení„ jak jsme se již usnesli, ale aby volba všech těchto 
navržených kandidátů proběhla najednou, hlasujme, prosím o tomto návrhu děkuji 

Hlasováno - pro 44, l nehlasoval /44:0:0/ 

Ing. Folwarczny - návrh byl přijat, nechám hlasovat o schválení navržených kandidátů do funkce 
členů finančního výboru 

Hlasováno - 44 hlasů pro, 1 člen nehlasoval /44 :O :O/ - usn.č. 10/1. 

Ing. Folwarczny - poté, co byl zvolen předseda a členové finančního výboru, přecházíme k volbě 
předsedy a dalších členů kontrolního výboru. Dovolil bych si navrhnout na funkci předsedkyně 
kontrolního výboru paní zastupitelku Jaromíru Valder Jakubcovou. 
Má někdo jiný návrh? Nemá - na funkci předsedy kontrolního výboru byla navržena jediná 
kandidátka paní Jaromíra Valder Jakubcová. Nechávám tedy hlasovat. 

Hlasováno-42 hlasů pro, 3 členové se zdrželi hlasování /42 :0:3/ - usn.č. 10/1. 

Ing. Folwarczny - konstatuji, že do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva městského 



obvodu Poruba byla zvolena paní Jaromíra Valder Jakubcová. 
Nyní přistoupíme k volbě dalších členů kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba. Obdobně jako u finančního výboru bych si dovolil navrhnout v souladu s dohodou s 
předsedy všech zastupitelských klubů, aby na funkci dalšího člena kontrolního výboru byli 
navrženi tito zastupitelé: 
Mgr. Petra Brodová, MP A 
Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. 
Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D. 
Petr Gajdáček 
Petr Jedlička 
Mgr. Václav Kubín 
Ing. Roman Michalec 
Eva Mlčůchová 
Veronika Murzynová 
Bc. Michal Šíma 

Ing. Folwarczny - navrhuji analogicky s předchozím postupem pro zjednodušení celé volby, aby 
se nehlasovalo o jednotlivých kandidátech v pořadí podle jejich příjmení, ale aby volba všech 
těchto navržených kandidátů proběhla najednou, prosím, hlasujeme o tomto návrhu 

Hlasováno- 44:0:1 /proced. hlasování/ 

Ing. Folwarczny - návrh byl přijat, nechám hlasovat o schválení navržených kandidátů do funkce 
členů kontrolního výboru 

Hlasováno - 44 hlasů pro, 1 člen nehlasoval /44 :O :O/ - usn.č. 10/1. 

Ing. Folwarczny - přejděme, prosím, k dalšímu bodu programu, je to písemný materiál, který 
jste obdrželi dneska při příchodu - Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 
městského obvodu Poruba, myslím, že k tomu asi není zapotřebí nějaký podrobnější komentář, 
otvírám diskusi k předloženému materiálu. Nikdo není přihlášen do diskuse, má někdo návrh na 
změnu usnesení? Není tomu tak, nechávám tedy hlasovat o předloženém materiálu. 

Materiál byl schválen 44 hlasy, 1 nehlasoval /44:0:0/ - usn. č.11/1. 

Ing. Folwarczny - materiál byl schválen, přejdeme k následujícímu bodu programu - Organizační 
záležitosti. Usnesení a zápis z dnešního zasedání podepíši já, místostarostka paní Lucie 
Baránková Vilamová a určení ověřovatelé. 

Příští zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba se bude konat 19. 12. v 16 hodin, 
hlavním bodem tohoto zasedání bude projednání a schválení rozpočtu městského obvodu Poruba 
na rok 2019. Místo zasedání zastupitelstva se ještě momentálně upřesňuje, bude oznámeno v 
pozvánce na zasedání. 

Přecházíme k dalšímu bodu jednání, a to je diskuse. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 



Mgr. Kudela - poprosil bych členy návrhové komise, aby se sešli v předsálí 

Ing. Folwarczny- vyhlašuji přestávku, po přestávce předám slo'vo předsedovi návrhové komise 

přestávka 

Mgr. Kudela - jménem návrhové komise konstatuji, že o všech usneseních bylo řádně hlasováno 
jsou tudíž všechna platná 

Ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba ukončil starosta Ing. Folwarczny 
v 18. 15  hod. 

Počet přijatých usnesení: 1 1  

Zapsala: Iveta Kaňoková 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D, MBA 
starosta MOb Poruba 

Ověřovatelé zápisu: Petr Jedlička 

Mgr. Petra Brodová, MP A 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
místostarostka MOb Poruba 


