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Zápis  
Zápis ze 14. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba                     

konaného dne 28.01.2021 od 16.00 hodin v konferenčním sále NA2 v aule Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava, ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba 

 
Přítomno v době zahájení: 39 členů ZMOb Poruba 
 
Omluveni: členové ZMOb Poruba pí Valder Jakubcová, pí Onderková, p. Rumánek, p. Šíma, 
p. Procházka, p. Trojak 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Čep, p. Gajdáček 
 
14. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba zahájila a řídila Ing. Lucie 
Baránková Vilamová, Ph.D., starostka městského obvodu Poruba.  
 
1/ Zahájení 
 
Dobré odpoledne dámy a pánové, vážení členové zastupitelstva, vážení hosté,  
dovolte, abych vás přivítala a tím zároveň zahájila čtrnácté mimořádné zasedání zastupitelstva 
městského obvodu Poruba. Je 16 hodin 5 minut, prosím, abyste se přihlásili do hlasovacího 
systému, pokud jste tak ještě neučinili.  
 
Z důvodu prevence nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 bych Vás ráda zdvořile požádala, 
abyste po celou dobu konání zastupitelstva používali roušku nebo respirátor, respektive měli 
zakrytá ústa a nos.  Dále si Vás dovoluji informovat, že dnes není fyzicky přítomna většina 
vedoucích odborů a útvarů. Důvodem je snaha snížit počet osob v sále a tím eliminovat riziko 
onemocnění COVID-19 na minimum. Vedoucí nás však sledují on-line, v případě dotazů budou 
připraveni reagovat i na dálku.  
 
Vážení členové zastupitelstva, program, materiály a přínosy, které budeme dnes projednávat, 
máme na elektronickém úložišti. Anonymizované materiály a přínosy pro občany byly zveřejněny 
na webových stránkách. Přítomných je v tuto chvíli 39 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční 
většina. Tím tedy konstatuji, že dnešní zasedání je usnášeníschopné.  
 
Z dnešního zasedání jsou omluveni zastupitelé paní Walder Jakubcová, pan Rumánek, pan Šíma,  
paní Onderková, pan Procházka a pan Troják.  
 
Program 14. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
1. Zahájení 
2. Diskuze občanů 
3. Materiál č. 1 – Prodej nemovitých věcí v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
4. Přínos č. 1 – Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci a o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 2020/17/469 ze dne 08.06.2020 a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 
o koupi nemovité věci č. 2020/17/470 ze dne 08.06.2020  

5. Přínos č. 2 – Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba                                    
k plnění úkolu 

6. Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
7. Závěr  
 
Hlasování: 39-0-0 
 
p. starostka - děkuji, program čtrnáctého mimořádného zasedání zastupitelstva považuji tímto za 
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schválený. Provedením zápisu z tohoto zasedání pověřují paní Pavlu Majerovou. Nyní přistoupíme 
k určení ověřovatelů zápisu ze čtrnáctého mimořádného zasedání zastupitelstva. Já navrhuji pana 
profesora Čepa a pana Gajdáčka. Máte k návrhu nějaké připomínky? Není tomu tak, prosím, 
hlasujme o schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Hlasování: 39-0-0 
 
p. starostka - děkuji, za ověřovatelé zápisu byli tedy schválení pan Čep a pan Gajdáček. Zápis z 
našeho třináctého zasedání, které se konalo 15. prosince ověřovali nebo ověřili zastupitelé pan 
Curylo a pan Kubín. Táži se tedy ověřovatelů, zda byl zápis v pořádku.  Nejprve pan Curylo, 
prosím.   
 
p. Curylo – dobrý den, pěkné odpoledne, zápis jsem přečetl, odpovídá průběhu jednání a 
doporučuji ho ke schválení. 
 
p. starostka - děkuji, teď poprosím pana zastupitele Kubína. 
 
p. Kubín –  dobrý den všem v sále, zápis jsem přečetl, neshledal jsem se žádné,  žádné 
nesrovnalosti, tzn. také doporučují ke schválení. 
 
p. starostka - děkuji Vám. Nyní tedy nechám hlasovat o schválení zápisu z třináctého zasedání 
zastupitelstva městského obvodu Poruba. Prosím, hlasujme. 
 
Hlasování: 39-0-0 
 
p. starostka – děkuji, zápis z třináctého zasedání zastupitelstva je tímto schválen. Zápis a usnesení 
z dnešního zasedání podepíše spolu se mnou pan místostarosta Otisk.  
 
2/ Diskuze občanů 
 
p. starostka - nyní můžeme přistoupit k dalšímu programu projednávání, a to je diskuse občanů. Já 
jsem dneska obdržela jednu pozvánku do diskuse občanů, a to je pan XXXXXX,  bude diskutovat 
na téma „Politická kultura“. Pojďte, prosím, pane XXXXXX. 
 
p. XXXXXX – dobrý den paní starostko, dobrý den vážení zastupitelé, dámy a pánové, situace se 
zhoršila tím i covidem a projev na invalidy, ne bez rozdílu věku, tzn. od těch malých až po ty  
velké,  je tristní, samozřejmě se to týká hlavně i občanů starých a přestárlých, a proto můj diskusní 
příspěvek bude zaměřený na to, aby se této situaci věnovali, jak městské obvody, tak i 
zastupitelstvo města, což jsem včera na to vystoupil, a třetí ještě teprve bude na řadě. Takže není 
možné, aby ordinace, jestli je to praktických lékařů nebo lékařů odborných, nebyly přístupné 
invalidům a těžce postiženým, jako jsou ZTP,  ZTP/P. Jsou země, jako je Holandsko, byl jsem tam 
devadesátým prvním roce, a oni tuto praktiku neměli zavedenou jenom do zdravotnictví, ale do  
celého veřejného systému. A my, to bylo před 30 lety, v jedenadevadesátém roce, a my za těch 
třicet let jsme v té věci, i když jezdíme po světě, jezdí chytří lidé po světě, nebyli schopni tohle to 
nějak oživit a aplikovat to na naše území, mezi naše občany, aby doopravdy netrpěli a doopravdy 
něco měli jako přínos ke zdraví. Je to katastrofa, i co se týká lékařů. Bohužel, lékaři dneska už jsou 
tak, bych řekl oprásklí, že nemají zájem ani o lidi. Já jsem volal na 205 a tam mě odfoukli. Jak je 
to možné, když v minulosti, i v tom minulém režimu, praktický lékař navštěvoval, když byl pacient 
už v takovém stavu, že nemohl chodit nebo nemohl toho doktora navštívit, tak měli den, kdy měli 
jako terénní návštěvy a tady toto asi vypršelo. Sice když jsem se otázal na to, za jakých podmínek, 
tak se odvolal na posudkového lékaře. Ale ten tam nebyl, takže jsem nedostal odpověď. A já jako 
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občan, stejně zase by mě odkutálely, a proto jsem i tuto věc otevřel, a dále jako třetí bod je otevřít 
pro invalidy stránky, jak na internetu tak i co se týká, dát tam, dát to na Polar, aby byli 
informováni, kde se co děje, protože my jsme města, jako v rámci republiky, města, které jsou 
věčně rozkopané a každou chvíli jinde.  A ten s tím vozíčkem, třeba ručně to tam tlačí, dojede a 
najedenkrát před ním lešení nebo jiná překážka –  kanál, takže se musí zase pracně vracet zpátky. 
Takže buďme, mějme soucit nad těmito lidmi a konečně, jo konečně něco v té věci dělejme a tím 
pádem budou asi mít trochu snazší život, než mají teďka. Já vám děkuji za pozornost. Samozřejmě 
rád bych na to dostal i odpověď z městského obvodu, co v této věci, a jak to bude jako řešit.  
 
p. starostka –  děkuji pane XXXXXX,  předpokládám písemnou. 
 
p. XXXXXX – ano. 
 
p. starostka – ano, jste tradiční vystupovatel. Já Vám děkuji za podnět.  Určitě jste otevřel velké 
téma, které není jednoduché. Já Vám možná odpovím hned, že za městský obvod Poruba se 
snažíme ve všech projektech, které děláme nově akcentovat tuto záležitost a myslíme na to, 
zabýváme se tím a touto problematikou, takže mě za městský obvod to, co dokážeme ovlivnit, s 
tím už počítáme a určitě nad tím přemýšlíme. Co se týká praktických lékařů, vůbec všech lékařů, 
tak samozřejmě ta problematika je obšírnější, je větší, ale hledat ty cesty do budoucna, je určitě 
dobrý podnět. My Vám zkusíme tedy stvořit nějakou odpověď na ten váš dotaz, popřípadě spíš 
bych řekla postesknutí. Děkuji vám. Tak další přihlášky jsem do diskuse občanů neobdržela, tzn., 
že můžeme začít s projednáváním prvního materiálu s názvem Prodej nemovitých věcí v k.ú. 
Poruba obec Ostrava.  
 
3/ Materiál č. 1 – Prodej nemovitých věcí v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka – otevírám diskusi o tomto materiálu. Tak, nikoho přihlášeného nevidím, ptám se, zda 
chce někdo něco měnit v navrženém usnesení? Nikdo se nehlásí, pojďme, prosím, hlasovat.  
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 39-0-0 
 
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                          
č. 209/MZMOb1822/14 
 
p. starostka - tak děkuji, materiál číslo 1 byl schválen. 
 
4/ Přínos č. 1 – Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci a o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. 2020/17/469 ze dne 08.06.2020 a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 
o koupi nemovité věci č. 2020/17/470 ze dne 08.06.2020  
 
p. starostka – my přistupujeme k projednávání druhého materiálu, je to přínos číslo 1 s názvem 
Uzavření dodatku číslo 1 ke kupní smlouvy o koupi nemovité věci a o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě číslo 20 20/17/469 ze dne 8. 6. 2020 a dodatku číslo 1 ke kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci číslo 2 20/17/470 ze dne 8. 6. 2020. Tak já poprosím o předklad, protože se jedná o 
přínos pana místostarosty Dekického. 
 
p. Dekický – tak, pěkné odpoledne, já bych se v úvodu chtěl omluvit za to, že je to přínos, nikoliv 
řádný materiál, ale jako přínos to vzniklo z toho důvodu, že jsme do poslední chvíle se a za stranu 
kupující snažili dojednat co nejvýhodnější podmínky pro městský obvod a proto vlastně ta finální 
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dohoda vznikla tak pozdě, že už bylo po termínu pro odevzdání materiálu.  Myslím si, že je to 
materiál, který už tady máme v podstatě v jádru poněkolikáté, jedná se stále o prodej dvou 
pozemků, v podstatě posledních dvou pozemků, které nám zůstávají v lokalitě Nad Porubkou, což 
je zóna, která vznikla z důvodu podpoření zaměstnanosti porubských občanů tak, abychom 
historicky odbourali tu nevýhodou našeho městského obvodu, kde je velká část Porubáků, ráno se 
sebrala a musela odjet prostě na opačnou stranu města, tam odpracovali, a vraceli se zpátky. 
Hledala se cesta, jak to pracovní uplatnění jim umožnit i v rámci městského obvodu. Kupující nám 
v rámci výběrového řízení nabídl nejvyšší cenu ze všech zájemců, zavázal se k určitým lhůtám, 
kdy zaplatí, kdy začne stavět, kdy zkolauduje. Bohužel hned na první lhůta, tzn. do kdy bude 
zaplaceno, nebyla dodržena. V minulém zastupitelstvu jsme dali protistraně jakousi poslední šanci 
na jednání a na dotažení toho prodeje do konce, výsledek všech těch vyjednávání, která máte 
v materiálu. Bavíme se teda o tom, že prodáváme pozemek za cenu, která byla nejvyšší nabídce, 
tzn. 2 800 Kč /m2. V rámci smluvní pokuty, která vznikla za pozdní úhradu, v tuto chvíli nám bude 
reálně uhrazeno 1 285 000, zbylá část je podmínečně propuštěna, pardon odpuštěna, odpuštěna 
pokud budou dodrženy ostatní ustanovení smlouvy. Je to materiál, který samozřejmě může být 
nahlížena dvojí optikou, může být nahlížen optikou, že tady vznikla nějaká smluvní pokuta a 
městský obvod má povinnost ji vymáhat a zároveň se můžeme dívat optikou, že město má 
samozřejmě fungovat jako správný hospodář a předkládat rozhodnutí, které pro ten městský obvod 
vcelku jsou nejhospodárnější, nejekonomičtější. My jsme v rámci celé řady vyjednávání s firmou 
ALPEX real dospěli k závěru, že než se soudit o nějakou hypotetickou částku, která nakonec ani 
nemusí být uhrazená, můžeme mít pravomocné rozhodnutí, které nám sice řekne, že máme na ni 
nárok, ale reálně nebude uspokojena, že je pro nás výhodnější přistoupit na nabídku, která je tady 
obsahem tohoto materiálu. Obdobně se vyjádřili, jak naši interní, tak i externí právníci, kteří nám 
tuhle tu cestu smírného řešení nabídli. Jak jsem říkal, v úvodu do poslední chvíle jsme se snažili 
vyjednat podmínky, které pro ten městský obvod budou co nejvyšší, je to v podstatě třetí až 
nabídka, kterou jsme obdrželi od kupujícího, co se týče výše toho reálně uhrazeného příslušenství. 
Za sebe tvrdím, že to, co dnes máme na stole, je asi maximum možného, jsem o tom přesvědčen, 
každopádně je zde k dispozici, jak paní Mgr. Wraniková, která nám vypracovávala právní posudky 
za Advokátní kancelář Pyšný, tak samozřejmě naše paní Mgr. Jelínková a jsou zde přítomni i 
zástupci firmy ALPEX real, tzn., pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak můžete na ně směřovat. 
Nám naše veškeré dotazy v těch jednáních postupně byly zodpovězeny, protože firma deklarovala, 
že je připravena splnit podmínky, co se týče výstavby, že má, že vystupuje jako strategický 
partner, dlouhodobý partner pro Porubu a snad teda o tom přesvědčí, případně i Vás. Děkuji. 
  
p. starostka – já děkuji za předklad a otevírám diskusi k tomuto materiálu. 
 
p. Gajdáček – chtěl bych znát stanovisko Finančního výboru, mělo být předloženo dneska. 
 
p. starostka – ano, tak já můžu za Finanční výbor říct, že tento materiál byl schválen. Může možná 
ještě pan předseda říct, v jakém poměru hlasování? Ať máte úplně přesnou informaci, pane 
zastupiteli. 
 
p. Zegzulka – takže Finanční výbor schválil v poměru 6 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. 
 
p. starostka – tak děkuji, hlásí se znovu pan Gajdáček s technickou. 
 
p. Gajdáček – nechci prudit, ale Finanční výbor schválil co pro doporučení.  Variantu A nebo 
variantu B. 
 
p. starostka – variantu A. Tak, jenom pro úplnost, dobře. Pan zastupitel Drastich. 
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p. Drastich – já bych to teda shrnul z té druhé strany. Tzn., firma ALPEX real, pan Plaček, 
dobrovolně, svobodně, ověřené podpisy, tzn., smlouvu podepsal s tím, že věděl, do čeho jde, jaké 
tam jsou sankce, v případě, že nedodrží nějaké termíny atd., máme tady i v tomhle dodatku 
napsáno, že uznává ten dluh, rozumí mu v plné výši, a nějak ho nerozporuje. Teď je to ve fázi 
takové, že pokud firma do 1.2. nezaplatí, tak celá dohoda padá, takže diskuse je zbytečná. Druhá 
podmínka tam je, že do čtyř let, v podstatě, firma by měla vybudovat nemovitosti, pracovní místa, 
kolaudaci atd. Tzn., že pokud to firma neudělá, tak opět jsou tady sankční podmínky, že tahle 
diskuse tady co je padá, a ten dluh pořád je tady.  Mi co na tom trošičku vadí je, že v momentě, 
kdy on nebo společnost vše dodrží, tzn. zaplatí 1.2. i do čtyř let vystaví tam něco, tak my jim, jak 
bylo řečeno, odpouštíme sedmimilionové, já tomu budu říkat dluh,  někdo tomu může říkat penále, 
jasně, ale je to něco, k čemu se zavázala tato firma. Já jsem chtěl jedinou věc, která vůbec 
neovlivní celou tuhle dohodu, a to je, že ne automaticky po těch čtyřech letech, když firma postaví 
a udělá pracovní místa, protože ona už se k tomu zavázala, už to je v té smlouvě, jo, takže tam není 
jakoby, kam uhnout, tak pojďme udělat to, že ta diskuse o tom odpuštění toho dluhu bude až po 
těch čtyřech letech, kdy firma, pokud všechno splní, tak můžeme provést tuhle diskusi. Já v 
žádném případě nechci, aby firma šla do konkursu, aby jsme ji zničili, aby nepostavila, aby nebyly 
pracovní místa. Já chci jenom to, jestli se firmě podaří za čtyři roky, a bude se jí dařit, dostane 
třeba nějaké zakázky, dostane dotazem a bude vydělávat těžké peníze, tak pojďme se bavit o tom, 
že část z tohohle dluhu, nebo z těchhle penále, se nějakým způsobem domluvíme a ještě obvod 
něco dostane. Rozumím tomu taky, že pokud firma bude v mínusu, tak nám stejně jako nic nedá, 
tzn., já jsem chtěl mít jenom tu možnost, že pokud se firmě bude dařit, tak za čtyři roky pojďme si 
sednout ke stolu a samozřejmě pojďme se o tom bavit. Já bych vyzval možná, je tady teda pan 
Pastrňák, který minule tady vystupoval za firmu ALPEX, jenom, jestli by mohl odpovědět na dvě 
otázky. Jestli společnost tady může vystoupit a zastupovat, v jaké roli a druhý dotaz je, jestli by 
přistoupila společnost tady na tohle řešení, že se nic nemění, jediné co se tam mění, že po čtyřech 
letech, a to samozřejmě bude nové vedení Poruby, si sedne a prostě to nějak vyřeší. Buď to 
opravdu smázne, a odpustí se v plné výši, případně může se dohodnout na jaké částce. Tak jenom 
bych chtěl tenhle názor okomentovat. Děkuji. 
 
p. starostka – děkuji za dotaz, skutečně poprosím pana Pastrňáka, aby tedy šel dopředu k 
mikrofonu a zkusil zvážit tyto dvě otázky a odpovědět na ně.  První je myslím jasná, jestli můžete 
zastupovat ALPEX.  
 
p. Pastrňák – dobré odpoledne všem, takže k té první otázce. My jsme s panem Plačkem uzavřeli 
dohodu o restrukturalizaci společnosti a já jsem byl panem Plačkem, jakožto majitelem 
společnosti, jmenován do funkce prokuristy společnosti právě pro tyto ekonomické transakce,   
takže můžu, mám tady originál plné moci nebo respektive té prokury k nahlédnutí nebo 
k zaprotokolování. Takže, to je k prvnímu dotazu. K tomu druhému – společnost ALPEX real má 
více samozřejmě věřitelů a já musím respektovat zájmy všech věřitelů, proto v podstatě v tom 
našem návrhu bylo, a to k datu zítřejšímu udělat takovou tlustou čáru a skutečně se se všemi těmi 
zásadními věřiteli dohodnout, jaká je úroveň tohoto dluhu a při součtu samozřejmě vědět, jestli při 
těchto, těchto parametrech je ve schopnostech firmy dostát všem svým závazkům. Proto ten Váš 
návrh chápu, z hlediska bych řekl toho pohledu Poruby, já z hlediska krizového řízení musím mít 
zítra tlustou čáru a nemůžu mít nějaké odklady,  odklady přijatých závazků. To co tam smluvně 
samozřejmě prohlašujeme, tak chápeme v případě dalšího konkrétního nesplnění. Ale v této chvíli 
musíme udělat tlustou čáru a musíme s Porubou, jako s každým dalším věřitelem mít jasnou 
částku.  
 
p. starostka – tak, děkuji za odpověď. Hlásí se pořád pan zastupitel Drastich. 
 
p. Drastich – já jenom, jakoby doplňující otázku, tak jak je koncipovaná tahle smlouva, tak v 
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podstatě ten závazek, ten dluh tam pořad poběží, jo, to není jakoby tlustá čára, protože tam je 
napsáno, že pokud vy nestačíte během čtyř let postavit, zkolaudovat, zaměstnanost nedodržíte, tak 
ten dluh v podstatě se obnoví, abych tak řekl a ne neodpustí, jo.  Takže v rámci ekonomiky nebo za 
účetnictví Vám to tam stejně jako běží. Děkuji. Jenom komentář k tomu. 
 
p. starostka – pane zastupiteli, k tomu možná pronesu já krátký komentář. Já si myslím, že z tohoto 
pohledu je pan Pastrňák schopen asi lépe zvážit pravděpodobnost toho, jestli je schopen v 
budoucnu těch závazků a těch milníků, postavení budovy a rozjednaných investorů, kteří tam 
budou investovat, nebo ta společnost, která tam přijde, lépe odhadnout, než to, zda bude schopen 
za X let zaplatit částku 8 milionu. Jo, já si myslím, že to je trošku jiný případ bavíme se od dvou 
odlišných záležitostech z pohledu i ekonomického i z pohledu krizového manažera nebo z pohledu 
vůbec člověka, který se rozhoduje, jak bude mít naplánovány jednotlivé kroky toho celého. Tak, 
pan zastupitel Drastich.   
 
p. Drastich – já se omlouvám, já mluvím z pohledu Poruby. Děkuji.  
 
p. starostka – já také. Tak dávám prostor dalším dotazům. Tak pan zastupitel Stachura.  
 
p. Stachura – přeji všem dobré odpoledne. Chtěl by na začátku říci, že každopádně jsem za sebe, 
jako zastupitel, pro variantu B. Domnívám se, že hodnota toho pozemku je v dnešní době už vyšší, 
než ta, která byla vlastně smluvně zaevidována a v tuto chvíli o té částce vlastně jednáme a myslím 
si, že když si ten pozemek necháme, když nám společnost ALPEX nebo kdokoliv z jejich nástupců 
bude dlužit za nějakou dobu třeba to bude 30 mil. nebo 100 mil., že na tom nemůžeme prodělat.  
Čili já bych chtěl vysvětlit, proč se právně, proč nám Advokátní kancelář Pyšný a společníci, 
anebo naši právníci, doporučují touto cestou? Chtěl bych to zdůvodnit, vysvětlit jako, proč by, v 
našem soudnictví to přece funguje perfektně, všichni víme, že naše soudy jsou rychle, dokonale, 
proč by jsme se nemohli domoci té částky a budu citovat „kupující je povinen prodávajícímu v 
případě odstoupení od smlouvy uhradit částku 0,25 % z dlužné částky, včetně DPH za každý den 
prodlení.“ Já se domnívám, že nemůžeme nic ztratit, pozemek nám zůstane a vymůžeme nějakou 
smluvní pokutu. Třeba to bude až na 20 let a bude hodně vysoká.  Ale tu smlouvu dělali přece taky 
naši právníci, ta smlouva by měla být neprůstřelná. Nikdy jsme žádné penále nikomu neodpouštěli, 
předchozích 20 let to žádné vedení Poruby neudělalo, tak proč bychom to měli dělat teď. V té 
rozvojové zóně, nebo které v té průmyslové, v průmyslovém areálu Nad Porubkou, ta plocha nám 
zůstane, nikdo nám ji nevezme. Můžeme ji prodat znovu, třeba bude cena pět a půl tisíce jako 
koupil Lidl.  
 
p. starostka – tak já bych jenom chtěla reagovat na tu cenu. Překvapivě já jsem si otevřela včera 
ještě naposledy cenovou mapu, která je platná od 1.1.2021, a v tuto chvíli tam ten pozemek 
figuruje s částkou 1 200 Kč. Tzn. ještě nižší, než je posudek z loňského roku. To jenom k tomu, 
jak jste tvrdil, že možná je to, že dneska to bude mít možná vyšší hodnotu, takže jenom pro 
srovnání, tady tyto dvě částky. Chápu, že posudek může vyjít na částku nějakou podobnou a mírně 
jinou, ale určitě to nebude nějaké, nějaké o dost vyšší. A co se týká těch dalších věcí, proč vlastně 
právní kancelář toto doporučuje, a doporučuje to poměrně jednoznačně, a samozřejmě taky v tom 
posudku v celém zvážila tu možnost vymáhání té pokuty, a tam ten závěr celkem jasný, byť s 
dovětkem, že reálně zaplacení té pokuty je už v tuto chvíli značně diskutabilní, jestli se to vlastně 
povede, v případě, že by společnost šla do úpadku. Ale já přesto poprosím paní Wranikovou, která 
je autorem toho posudku, aby nám, vysvětlila na základě jakých informací a na základě jakých dat 
ten posudek zpracovala a proč ty výstupy jsou takové, jaké jsou. 
 
p. Wraniková – dobré odpoledne dámy a pánové, slyšíme se, ano.  Já bych se představila, mé 
jméno je Jana Wraniková a jsem z Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři a jsem autorkou 
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posudku, který je Vám k dispozici, který Vám byl poskytnut v rámci materiálu na toto 
zastupitelstvo. Já si myslím, že tu otázku jsem velice podrobně rozebrala v části A posudku. Co se 
týče vymahatelnosti té dlužné částky, já chápu argumenty, ano, kupující nebo společnost kupující 
tento dluh uznává, zavázala se takto v kupní smlouvě.  Nicméně, upozornila jsem v rámci toho, v 
té části A posudku, na okolnosti, na kterých právě by mohl městský obvod ztratit, jo, tak jak tady 
vlastně bylo panem zastupitelem uvedeno. Jednak je tady reálná, zcela reálná hrozba úpadku 
kupujícího, a v tomto případě, ta vymahatelnost, i kdybychom tedy měli už do té doby úpadku 
nějaký rozsudek soudu, tak samozřejmě vymožení reálné té dlužné částky, a teď opravdu střílím, 
ale by se pohybovalo třeba v rámci rozmezí pěti, osmi procent, a to si myslím, že už je hodně 
vysoko. Další věc, na kterou jsem upozornila v tom posudku je rovněž moderační právo soudu, to 
je vlastně snížení té smluvní pokuty, jelikož, a to je třeba zdůraznit, městskému obvodu nevznikla 
doposud, tím porušením závazků, žádná škoda. A toto je hledisko, na které soudy opravdu hledí v 
první míře. Zda-li tím utvrzovaným závazkem vznikla tomu oprávněnému nějaká škoda či nikoliv. 
Městskému obvodu v důsledku prodlení nevznikla škoda, pokud tedy, tak jak v tom posudku 
uvádím, pokud tedy odhlédneme od skutku, od nějakých písemných výzev atd., nicméně o nějaké 
zásadní škodě velkého, velkého rozsahu v žádném případě nemůžeme hovořit. Tudíž by se mohlo 
v reálu stát, že za 3, 5 let, by ten soud dospěl k závěru, že by tu smluvní pokutu zmoderoval, a 
například by se tato částka pohybovala řádech, které má nyní společnost ALPEX real uhradit, tedy 
v rozmezí třeba v tom rozsahu 1 285 000, respektive tam je i započten ten úrok z prodlení, tak, že 
ve vyšší vlastně té částky smluvní pokuty, kterou má a na základě těch dodatků zaplatit. Tudíž z 
toho důvodu, když jsem zvážila tento aspekt a zvážila jsem vlastně tu variantu druhou, tedy že by 
se za velice přísných podmínek, skutečně velice přísných, ta smluvní pokuta prominula, tak mám 
za to, že ta varianta je pro městský obvod prospěšnější a je, tak jak jsem i uváděla v tom posudku, 
a takový, takový postup městského obvodu je tedy v souladu se zákonem o obcích, zejména tedy s 
poukazem na ustanovení § 38. Protože je tedy tento zájem, je vyšší městského obvodu, než zájem 
vymáhat nějakou smluvní pokutu s reálnou hrozbou, že ji nikdy nevymůže a s reálnou hrozbu toho, 
že v rámci insolvenčního řízení celý areál Nad Porubkou se rozprodá různým vlastníkům ve 
veřejných dražbách atd. Nevím, jestli je to takhle dostačující.  Případně odpovím, rozvedu dále. 
 
p. starostka – tak, já děkuji a paní Wranikové. Dívám se na pana zastupitele Strachuru, jestli 
nechce něco doplnit, popřípadě zeptat se. Ano, hlásí se prosím. 
 
p. Stachura – pořad se domnívám, že to není úplně správné, to stanovisko. Protože BMW vyrostlo 
kousek vedle za necelý rok, máme tam něco, co je pro Porubu asi zajímavé, mít tedy velkou 
prodejnu BMW, a místo vzdušného zámku, který zatím nevidíme, nevíme, jestli to tam opravdu 
bude, jestli to ALPEX pod nějakým jiným jménem přežije, ta firma. Teď kýveme na něco, co nám 
tím rozhodnutím variantě A přinese, že tam někdo nový, nový majitel ALPEXU něco postaví, ale 
my do toho nebudeme moct mluvit, nevíme, jak to bude vypadat. Kde máme záruku, že to co tam 
bude stát, bude to, co mělo být původně. Tam se mluví o místech pro zaměstnance, pracovní místa, 
ale co tam vznikne? Jako to jsem tam nikde nenašel, a pořád trvám na tom, že hodnota toho 
pozemku není nižší. My víme, jako všichni přece, jak se dělají pozemkové mapy, reálně, když se 
prodávalo BMW, nebo se prodávaly jiné pozemky, tak vždycky ta hodnota byla vyšší, než je 
současná pozemková mapa. 
 
p. starostka – tak já děkuji za dotaz. V přílohách toho materiálu je napsáno, co by tam mělo 
vzniknout, protože všechny ujednání, které obsahovala ta původní a kupní smlouva, tak trvají dále, 
všechny ty milníky, které tam jsou, a v nabídce, kterou pan Plaček, respektive ALPEX předložil, 
tak by měl respektovat to, co v té nabídce je.  A je to v přílohách toho materiálu pane zastupiteli, 
takže určitě to tam najdete, kde je napsáno a co by to mělo v budoucnu vzniknout. Já ještě dodám 
tu jednu záležitost. Ano, když vy vytrhnete z kontextu všech těch věcí, které my tady posuzujeme 
dneska, pouze tu cenu, kde stavíte do roviny 1,2 a dalších zhruba 6 nebo 7 mil. a neposuzuje další 
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aspekty, které v tom posudku jsou, v posudku právníka, který dospěl k nějakému názoru, kdy 
jednoznačně doporučil jít touto cestou, tak o to můžete na to nahlížet samozřejmě touto optikou. 
Nicméně my víme, že zóna Nad Porubkou se buduje 10 let, s nějakým cílem ji dobudovat tak, aby 
fungovala, aby poskytovala pracovní místa, aby zde fungovaly další společnosti, které zásobují tu 
zónu a jsou na ní navázané další a další.  Zóna Nad Porubkou taky nese nemalý podíl daní z 
nemovitosti do rozpočtu Poruby, to se taky uvědomme. V případě, že ohrozíme největší část, a teď 
reálně opravdu hrozí, že ne, že by naším jednáním by se ona dostala do insolvence, ale že bychom 
k tomu mohli přispět, zcela reálně, teď neříkám, že je to pouze na nás samozřejmě. Ten ALPEX se 
dostával do těchto problémů nějakou dobu, já si myslím, můj osobní odhad je, že skutečně v 
podstatě největší příčina byl covid, a všechny další možnosti, které měly rozjednány. Tak se prostě 
dostal do takových problémů, kdy už dál neunese, ty další věci, které má rozjednány, proto tam 
musí vstoupit investor. A v případě, že my pomineme všechny tady tyto záležitosti, a v podstatě 
řekneme, že nám to jako jedno, a že pro nás nejdůležitější ty finance a zóna Nad Porubkou 
najednou je až někde v řádu a v pořadí 35, tak to si myslím, že není správné, protože obec tedy 
není přece proto, aby plnila vždycky roli pouze finanční, ale plní přece roli rozvojovou plní přece 
roli, kterou často nejde vůbec vyčíslit a převést na finance. A to si myslím, že je ten hlavní aspekt, 
který bychom měli brát v úvahu, a měl by být prioritní. A podle toho, bychom měli posuzovat celý 
ten případ, v kontextu všech těchto faktorů, nikoliv pouze jediné, a to z částky. Pane zastupiteli 
Stachuro, vy jste tady ještě zmínil jednu věc. Tu, že to Poruba nikdy nedělala. Ano, ona nikdy 
nestála před tímto rozhodnutím, nevím teda nikdy, nebudu nikdy říkat nikdy, ale za ty roky, které 
jsem tady strávila, teda aspoň já, v minulém zastupitelstvu 4 roky a teď poslední 2, tak si opravdu 
tento případ nepamatuju.  Nicméně na městě zastupitelstvo v poslední době rozhodlo několik 
takovýchto případů a v podstatě obdobně a analogicky to bylo postaveno na stejných hodnotách 
toho, že obec, město, obvod, nebo kdokoliv se takto rozhoduje, má směřovat a hlavně brát v úvahu 
všechny, ale opravdu všechny faktory, které by mělo zvážit v kontextu, nikoliv pouze finančně, 
vždycky finanční vyjádření a finanční částka. To jsem chtěla doplnit. Pan zastupitel Drastich.  
 
p. Drastich – já bych měl tedy dvě poznámky. Jedna poznámka na paní advokátku. To je váš 
právní názor, kdybych si vzal nějakého jiného právníka nebo právní kancelář, ta by mohla říct jiný, 
a potom soud by mohl rozhodnout úplně jinak, je to tak? 
 
p. Wraniková – ano, kdybyste si vzal 100 právníků možná i se dobereme k 101 názorům. 
 
p. Drastich – a druhá poznámka, pokud se teda nebudeme bavit o penězích, ale strategicky, jo, tak 
si uvědomme, že jedna firma bude v průmyslové zóně vlastnit třetinu pozemků, jo.  Pokud už teď 
jsou nějaké problémy odsouváme termíny atd., tak je teďka otázka, jestli nediverzifikovat tuhle 
průmyslovou zónu, protože můžou být různé činnosti oborů, které mají v různých ekonomických 
cyklech různé významy, a jestli náhodou to nepostavit tak, že tam bude třeba někdo jiný, že 
samozřejmě pokud by nesouhlasili s tou podmínkou, že to odsuneme, ten dluh za ty čtyři roky. 
Jenom já se přiznám, že asi jsem masochista, já jsem si pustil minulý záznam ze zastupitelstva, 
konkrétně pana Dekického, místostarostu, a on tam klidným hlasem říkal, v případě, že se 
nedohodneme, firma nezaplatí, v březnu vypíšeme nové výběrové řízení, oslovíme nějaké firmy 
atd. Takže opravdu nestavme to tak, že buď tam bude tahle firma alfa omega, žít nežít, být nebýt,   
ale vůbec nic se neděje, ale bude tam jiná, možná bude mít více pracovních míst než teďka, co  
máme nasmlouváno tady v tomto. Takže není to o tom být nebýt. Děkuji. 
 
p. starostka –  děkuji pane zastupiteli. Myslím si, že už se dostáváme opravdu do roviny spekulací. 
Co možná někdy bude a nebude, a jestli přijde covid 21 a nepřijde covid 21 a podobně, jo. Já 
chápu Váš pohled jsou to samozřejmě relevantní, relevantní argumenty, které tady dáváte,  ale jsou 
se značnou mírou nejistoty tady vyslovované. A to si prosím, uvědomme. Pan místostarosta 
Dekický chce reagovat, takže ho poprosím.  
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p. Dekický –  tak já souhlasím s tím, co říkáš, pane kolego, pokud neprodáme pozemek ALPEXU, 
svět se nepřestane točit, časem najdeme investora. Proč má smysl ten záměr vlastně dotáhnout do 
konce? My tady máme nabídku, která vznikla v rámci výběrového řízení, kde se ucházelo 5 
zájemců o ten pozemek, z těch pěti firma ALPEX real nabídla nejvyšší cenu, a už tehdy ten prodej 
nebyl postaven pouze na ceně za m2, my jsme ty podmínky měli definovány, tak, že jsme mohli 
zohlednit i právě třeba zaměstnanost, tzn. ty měkké kritéria a zkrátka ALPEX real nabídl nejvyšší 
cenu a nejlepší podmínky. V rámci toho rozhodování, když jsme chystali tento materiál, tak 
samozřejmě jsme zvažovali možnost, že to úplně skrečujeme, že do prodeje nepůjdeme, necháme 
si ten pozemek, zkusíme ho vyvěsit znovu. Oslovili jsme dokonce i ty, kteří se umístili v dalším 
pořadí, na druhém a na třetím místě které, kteří nabídli tehdy nižší cenu. Nicméně oslovili jsme je, 
zda by v případě hypotetického nového nabídkového řízení se přihlásili. Od obou jsme dostali 
informaci, že ani za tu cenu, kterou tehdy nabídli, už by to dneska pro ně nebylo zajímavé. Takže  
dělali jsme si opravdu i jakousi analýzu možností a já jsem přesvědčen, a proto ten materiál 
předkládáme ve variantě A, vyjít vstříc, nebo schválit tu dohodu, že v tuto chvíli a v nějakém 
krátkodobém horizontu abychom za ten pozemek nezískali větší zdroje, ta nabídka, tak jak je 
komplexně tzn., včetně těch dalších kritérií typu zaměstnanost je smysluplná pro Porubu, paní 
starostka tu zmínila i fakt, který my jsme v důvodové zprávy už nezmiňovali, ale který hraje 
určitou roli, my když ten pozemek budeme prodávat za 5 let tak možná se třeba dostaneme už na tu 
cenu, kterou dneska máme, ale po tu dobu nám bude obíhat daň z nemovitosti, rozpočtové určení 
daní v rámci, v rámci daní za zaměstnance atd.,  tzn. jsou to nějaké příjmy, které nám budou utíkat 
prostě ten prodej z ekonomického hlediska, tak jak je dneska nastavený, je pro obec výhodný, a 
proto navrhujeme tu variantu A. 
 
p. starostka – tak pan zastupitel Stachura. 
 
p. Stachura – já se chci jenom ohradit proti tomu co zde bylo řečeno, že beru jenom to finanční 
hledisko. Není to tak.  Zdaleka tomu tak není, protože beru všechny hlediska prospěšné pro Porubu 
jako obvod a trvám na tom, že našel-li se Lidl, který nabídl za pozemky v areálu nebo těsně vedle 
areálu Nad Porubkou pět a půl tisíce, proč se nemůže do roka a do dne nemůže najít jiný investor, 
který dá 7 000 za m². Vy vycházíte z jakýchsi předsudků, tvrdíte nám tady obecně, jako vedení 
radnice, že můžeme odpustit dluh, já opakuji, že se to nikdy nedělalo, neodpouštěly se dluhy ani 
bytovým družstvům, dlouhodobě možná od té doby co jsem zastupitelem, už je to nějakou dobu, si 
nepamatuji, že bychom odpouštěli dluhy. Vždycky se o tom velmi dlouze diskutovalo a skončilo to 
tak, že se žádný dluh neodpouštěl. A trvám na tom, že je pro Porubu lepší, ten dluh vymáhat a 
pozemek zkusit prodat znovu, až bude lepší doba, nebo až se najde vhodný investor. Kde berete 
jistotu, že druhý Lidl, to může být Billa, nebo to může být Makro, nebo kdokoliv jiný nějak ten 
investor typu, který si teď ani nevedu představit, tam postaví něco, kde bude ještě více 
zaměstnanců a dá nám ještě lepší cenu. 
 
p. starostka – v průmyslové zóně Nad Porubkou, pane zastupiteli? Billa? No dobrá, je to váš názor, 
já ho beru, respektuji, já jsem chtěla říct, že jsem nemyslela jenom Vás, že byste vytrhával to číslo 
z kontextu, ale obecně, že pokud skutečně budeme brát v potaz pouze to číslo, tak to není správná 
cesta, to je skutečně potřeba všechny ty aspekty posuzovat dohromady. Já myslím, že už to tady 
několikrát padlo. Ono se skutečně nic jako zvláštního nestane, my nebudeme špatně spát, když se 
schválí varianta B a podobně, nicméně my vycházíme, navrhujeme variantu A, protože jsme se 
dohodli tak, že v tuto chvíli podle všech platných informací, které známe aktuálně k dnešnímu datu 
a podle zvážení všech možných hrozeb, všech možných výhod, hodnot, rizik a všechno co z toho 
vyplývá, jsme se zkrátka dohodli, že v tuto chvíli, nebo rozhodli, ne dohodli, ale rozhodli, že nám 
dává smysl varianta A více než varianta B. A je to skutečně zvažován ze všech různých úhlů 
pohledu není to jenom jeden, dva nebo tři, je to skutečně potřeba brát v dlouhodobém hledisku, z 
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dlouhodobého hlediska několika let a z hlediska přínosu, ztrát, ohrožení, rizik, které tam mohou 
nastat. Proto to takto předkládáme, tak jak je to navrženo. Já dávám ještě tedy prostor dalším 
zastupitelům. Pan zastupitel Michalec. 
 
p. Michalec –  hezké odpoledne, já tady vnímám zásadní obrat v postoji rady, kdy si myslím, že 
oproti minulému zastupitelstvu je ten postoj o 180 stupňů jiný. A myslím si, že v tuto chvíli místo 
toho, abychom hájili zájmy Poruby, tak hájíme zájmy ALPEXU. Proč tomu tak je, proč si myslím, 
že ten názor je takový, jaký je, a teď budu citovat z minulého zápisu zastupitelstva, kdy 
pragmatismus pana místostarosty Dekického se výrazně změnil a teď cituji, „když bych byl hodně 
pragmaticky, tak bych mohl říct, že v případě, že k tomu zaplacení nedojde, tak získáváme smluvní 
pokutu za další měsíc, kterou jinak bychom nezískali, kdybychom vypověděli k 4. 1., takže z 
pohledu řádného hospodáře pro nás finančně to má pouze pozitiva a náklady víceméně žádné“, 
konec citátu. Následoval výstup paní starostky, cituji, třetí věta „já to vždycky beru z pohledu 
Poruby, co je v podstatě nejlepší pro Porubu, jak z hlediska financování, tak z hlediska jakési 
možné škody, která by mohla vzniknout. Tady to vnímám tak, že skutečně škoda nevznikne, 
nepomůžeme si ani časově v podstatě, protože stejně, jak už tady bylo řečeno, tak další 
zastupitelstvo je v březnu, které by vyhlašovalo prodej pozemků do té doby tolik několikrát, byť 
nestihneme lednovou radu, tak stihneme únorovou radu, takže za mě skutečně v tom nevidím nic 
zásadního, co by pro Porubu mělo znamenat problém. Naopak, jak už tady padlo tak skutečně ty 
pokuty tam dále jdou, jedou a můžou být vyšší tzn. i ta finanční částka pro Porubu může být vyšší“, 
konec citátu. Absolutně mi to takhle nepřijde, vím, že se nebavíme o škodě nebo respektive 
nebavíme se o škodě, protože zatím žádná nevznikla, ale bavíme se jednoznačně o poklesu příjmu 
do rozpočtu obce. To si myslím, že je zcela zásadní. Moje otázka zní, jestli byste mi rado mohli 
říct, kdy proběhly a kolik proběhlo jednání s investorem, s ALPEXEM, a kdo se jich zúčastnil. 
Děkuji.  
 
p. starostka – tak, hlásí se pan místostarosta Dekický v reakci. 
 
p. Dekický – tak, já bych dneska ty slova pronesl víceméně úplně stejně, protože když se podíváme 
do čl. 4, který vlastně řeší to narovnání, tak to narovnání je složeno ze dvou částek. Jedno je 
smluvní pokuta a jedno jsou úroky z prodlení. Ty úroky z prodlení jsou počítány za dobu, tzn., že 
my skutečně vlastně dneska na úrocích z prodlení máme větší příjem, než kdybychom to řešili 
v prosinci. Jenom si připomeňme tu situaci, my jsme těsně před zastupitelstvem získali informaci, 
že firma ALPEX real se dostala do diametrálně jiné situace, že do firmy vstupuje restrukturalizační 
agentura, která připravuje řešení celé restrukturalizace, a požádali nás o čas, aby byli schopni 
kompletně zanalyzovat situaci ve firmě a přijít s nějakým řešením. Já si opravdu myslím, že to co 
jsem řekl platí, my jsme za ten měsíc dostali se do fáze, která a pro městský obvod je výhodnější 
než kdybychom v prosinci ten prodej shodili, i v čase nám to narostlo, tzn., ten příjem tam je větší, 
nevznikla žádná škoda, což je důležité říct, že za ten měsíc jednání nám nevznikla žádná škoda, a 
já jsem přesvědčen opravdu, že, jak to tu i zaznělo od paní Mgr. Wranikové, pokud bychom v 
prosinci neprodloužili tu lhůtu projednání a šli do soudního sporu o vyšší příslušenství, tak a v 
reálu získáme pro městský obvod finančně méně než při podpisu dohody, kterou teď máme na 
stole.  
 
p. starostka – tak já jenom doplním, ten dotaz, co se týkal těch schůzek, tak, že pokud je mi známo, 
tak před Vánocemi, ihned po jednání zastupitelstva, neřeknu ale přesné datum, proběhla první 
schůzka, na které byl přítomný pan místostarosta Dekický,  paní Mgr. Jelínková za městský obvod, 
a za ALPEX pan Plaček a pan Pastrňák za RFP, jestli říkám správně tu zkratku. Byl tam ještě 
někdo přítomný, pane místostarosto? Ne.  Po Novém roce proběhly celkem 2 schůzky, na té jsem 
byla přítomna já, pan místostarosta Dekický, za RFP pan Pastrňák a pan kolega připomeňte mi 
jméno, prosím, Kenkuš. A úplně ve stejném složení proběhla, myslím, že o týden později schůzka, 
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kde jsme se v podstatě bavili o té částce, která by měla být jako to narovnání celého toho vztahu. 
Samozřejmě ona se vyvíjela, máte to tam v té důvodové zprávě napsáno, že hned ten první návrh 
jsme neakceptovali, tak se zvýšila, ani druhý návrh jsme neakceptovali. Vyvíjelo se to v čase tak, 
abychom skutečně byli schopni vyjednat co nejlepší podmínky. Ve chvíli, kdy jsme se dostali na 
nějakou hraniční částku, ve chvíli, kdy pan Pastrňák řekl, že ekonomicky už mu to dále potom 
nedává smysl, a už prostě není schopen dál tu částku navyšovat, protože si to propočítával z 
různých samozřejmě pohledů, a tak jsme tuto záležitost vzali a projednali jsme ve všech orgánech, 
tak jak ji projednat máme. Já znovu opakuji, Vy jste mě citoval, já v podstatě jsem v tu chvíli, tak 
jak jsem znala všechny informace k tomu danému datu toho zastupitelstva, a protože my jsme 
neznali to, že pan Pastrňák, tady přijde a dá tedy na stůl nějaké nové informace, tak jsme na ně 
reagovali v tu chvíli. A to tak bylo, to tak platí i dneska, to samé co jsme řekli, řekli tenkrát a já 
znovu opakuju, že také budu vždycky uvažovat z pohledu Poruby, nikdy to nebude z pohledu 
soukromého investora, ale vždyť přece uvažování z pohledu obce, aby umožnila rozvoj zóny, je 
přece to hlavní. Nikoliv to, aby  neříkám, že zapříčinila, to v žádném případě, protože ALPEX se 
do těch problémů dostal především sám, ale ve chvíli, kdy stojíme nad rozcestím nad křižovatkou, 
když si říkáme, můžeme této záležitosti pomoci, protože přece zóna Nad Porubkou je pro nás 
důležitá, důležitá z hlediska rozvojového, z hlediska úpadků, insolvence, daní z nemovitostí, 
zaměstnanosti a dalších všech možných aspektů, které zvažujeme, tak ty hodnoty, hodnoty pro tu 
Porubu přece jsou mnohonásobně vyšší, než se bavíme o té smluvní pokutě, o které vlastně 
nevíme, jestli vůbec Poruba někdy vymůže. A v konečném důsledku by ta částka mohla být nižší. 
Toto je přece gro celého, celé té věci. Ano můžeme spekulovat zleva, zprava, jestli budeme 
prodávat ten pozemek za 2 roky za 3 za 5, jestli bude za vyšší částku, za nižší, jestli se znovu 
ALPEX náhodou nepřihlásí do té nabídky atd. atd. Můžeme spekulovat o tom, jaký bude další 
vývoj té zóny, jakým způsobem se bude restrukturalizovat, s tím, že společnost přistupující nový 
investor tam ten plán dal, nastínil všechny ty kroky, které bych chtěl v té zóně udělat, takže my 
vycházíme z informací, které dneska máme, a znovu opakuju, že, tak jak jsme si to zvážili ze všech 
různých aspektů a pohledů z pohledu Poruby, nikoliv soukromého investora, tak předkládáme 
návrh, který se nám zdá výhodnější tzn. varianta A, než varianta B. Pan zastupitel Michalec. 
 
p. Michalec – podle mého názoru tím pádem nejednáte s péčí řádného hospodáře. Díky. 
 
p. starostka – naopak, naopak i podle posudku paní Wranikové, s tím, že přece péče řádného 
hospodáře není jenom o finanční částce, znovu to opakuji. Ale respektuji Váš názor, pane 
zastupiteli. Tak já už nikoho přihlášeného nevidím, poprosím tedy, abychom hlasovali o variantě 
A, tak jak je navrženo. 
 
Hlasování: 27-7-5 
 
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                            
č. 210/MZMOb1822/14 
 
p. starostka - tak,  děkuji materiál byl schválen.  
 
5/ Přínos č. 2 – Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba                                    
k plnění úkolu 
 
p. starostka – můžeme přistoupit k projednávání přínosu číslo 2. Tak já bych k tomu chtěla určitě 
udělat předklad, protože jsem tady už slyšela celou řadu různých spekulací, proč se to vlastně dělá 
a s celou řadu takových jako různých připomínek k této záležitosti. Já jenom připomenu. Před 
zastupitelstvem 15. února proběhl kontrolní výbor, který si ve svém usnesení stanovil, že by chtěl 
kontrolovat veřejné zakázky, a to od 50 tisíc do 300 tisíc v rozsahu, respektive za období od 
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1.1.2020 do 31.12.2020. Toto usnesení jsme překlopili do dnešního přínosu, kde říkáme, 
v pořádku, respektujeme usnesení kontrolního výboru a jejich, jeho jakousi iniciativní funkci, 
kterou plní a překlápíme to do úkolu, kterým vlastně zastupitelstvo obvodu pověřuje kontrolní 
výbor k této kontrole. Kromě toho, že tyto kontroly mají být samozřejmě prováděny podle zákona 
o obcích a podle nějakých předpisů a ten kontrolní výbor se u té kontroly zkrátka musí řídit těmito 
předpisy, tak jsme do důvodové zprávy zpracovali ten rámec, kterým by se řídit měl. Já jenom 
připomenu, že kontrolní výbor a jeho činnost odpovídá zastupitelstvu městského obvodu Poruba, 
tzn. městský obvod Poruba může úkolovat nebo respektive zastupitelstvo městského obvodu 
Poruba může úkolovat kontrolní výbor, může po něm chtít určitou činnost a může samozřejmě 
kontrolovat jeho, jeho činnost. Toto ten přínos číslo 2 reflektuje, jsou tam dány celá řada právních, 
právních ustanovení, které si myslím jak na stříbrném podnosu tomu kontrolnímu výboru dáváme 
k tomu, aby ta kontrola mohla být provedena správně, transparentně, aby pak nevznikaly nějaké 
dohady o tom, jestli byla prováděna správně, kdy byla prováděna, proč byla prováděna, kdo byl 
v komisi, kdo neměl být v komisi, co se mělo udit, jestli byli vázáni nějakou mlčenlivostí, či 
nikoliv. Já si myslím, že je to mnohem lepší, když je to takto přesně dáno, kde jsou i nějaké lhůty a 
kde se od toho můžeme odpíchnout a ten kontrolní výbor má jakýsi rámec. Podle zákona lze takto 
tento úkol specifikovat, buď ho lze specifikovat zcela vágně, obecně, nebo ho lze více dopodrobna 
vyspecifikovat. Já si myslím, že my jsme se tady našli, jako někde napůl cesty, kdy se snažíme 
opravit základní otazníky, které by mohly na té cestě vzniknout. Znovu opakuju, že tím 
předkladatelem toho přínosu jsem já, já jsem teda očekávala, že třeba paní předsedkyně, 
kontrolního výboru mě poté, co si, co si kontrolní výbor toto usnesení odhlasoval, navštíví, a 
domluvíme se na nějakém tomto postupu, který je zcela v souladu se zákonem. Nestalo se tak, 
nicméně i přesto, i když já sama osobně necítím potřebu, aby úřad byl kontrolován po čtvrté,  
protože  normálně běžný rok se provádí 3 kontroly úřadu a tady samozřejmě se může mýlit, ale 
přesto respektuji naprosto usnesení kontrolního výboru, zastupitelstvo ho překlápí do úkolu, a 
pokud bude proveden takto, jak specifikováno v důvodové zprávě, v pořádku, pojďte kontrolovat 
milý kontrolní výbore. Tak, já otevírám diskusi. Pan zastupitel Drastich.  
 
p. Drastich – tak, protože tady předsedkyně kontrolního výboru není, tak si dovolím teda slovo vzít 
já.  Asi 3 otázky budou směřovány na paní advokátku, která daný dokument připravila. První 
otázka je. Je tam napsáno, že ten tým, který se ustanoví, by měl být čtyřčlenný, takže se chci 
zeptat, jestli to je v nějakém zákonu o obcích nebo je to jenom nějaký návrh, a může být třeba  
šestičlenný nebo pětičlenný atd., takže to je první otázka.  
 
p. Wraniková – nevím, jestli to je otázka na mě, protože tu důvodovou zprávu jsem já 
nezpracovávala.  Zpracovala ji paní vedoucí, tak možná jako předám slovo paní vedoucí, nicméně 
pouze ve stručnosti uvedu, že samozřejmě takové limity zákonem o obcích ani, ani jiným zákonem 
dány nejsou, ale já předám slovo paní vedoucí. 
 
p. Jelínková – ano, dobrý den, ano je to tak, potvrzuji, ten počet opravdu může být jiný. 
 
p. starostka – já jenom doplním, pane zastupiteli, ještě než se ujmete opět slova. Ten, to složení té 
pracovní kontrolní komise, která tam je v tom materiálu navržena, říkám navržena, protože to ještě 
nebylo schváleno zastupitelstvem. Až to bude teprve schváleno, tak to platí. Jsem pečlivě 
zvažovala, protože jsme samozřejmě s paní Jelínkovou o této věci, věci uvažovali, jakým 
způsobem to má být vlastně nastaveno tak, aby ta komise byla transparentní, objektivní, aby  
nebyla nějakým způsobem dopředu, už dopředu, jaksi mohla být považována za nějakou účelovou 
nebo podjatou a podobně, a proto jsem si říkala, že bude ideální varianta, když bude vyvážená ta 
komise tzn., bude jsou tam členové opozice i koalice, aby ani, jedna z těch stran nemohla mít 
navrch,  to je první věc, jak jsem uvažovala, a druhá věc je taková, že ano, ona může být klidně 
šestičlenná, pětičlenná, osmičlenná, ale když budete mít lichý počet, už tam bude vždycky nějaká 
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strana převyšovat tzn., v tu chvíli už se můžeme domnívat, že některá strana, například měla vyšší 
hlasy a podobně. Proto jsem chtěla respektovat tu vyváženost. Je pravda, vy možná narážíte na to, 
že v kontrolním výboru jste si odsouhlasili jiné složení komise, v pořádku, já jsem si přečetla 
pečlivě ten Váš zápis z kontrolního výboru, nicméně právě díky složení, protože ta komise byla 
skutečně složena jenom z členů opozice, když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem si říkala, 
proboha, vždyť to už dopředu evokuje jakousi účelovost, jakousi zaujatost atp., a nechtěla jsem 
tady zažít to, že se budeme handrkovat o to, že ta komise, která byla složena, se účelově, protože 
prostě složena z opozice mohla kontrolovat nějak, jinak, než tak, která byla vyvážená. Upřímně 
řečeno, já jsem nikde nezažila platformu, kde by skutečně fungovala, ani na magistrátě ani tady, 
která by byla složena pouze z členů opozice. Opravdu ne, ať to jsou výbory, ať to jsou komise, ať 
to jsou různé kontroly hospodaření, které například se provádí na magistrátu, vždycky jsou tam 
zástupci opozice i koalice, v různých poměrech, v různých poměrech. A možná se budete ptát, 
proč čtyřčlenná komise, proč tam je sudý počet, tak právě proto, aby prostě ani jedna z těch stran 
nemohla mít nějaký, nějaký navrch o 1 hlas a podobně. Zase, abychom si prostě řekli, ta komise je 
vyvážená a je v pořádku.  Zkontrolovala, dala podněty, dala jakési návrhy na zlepšení a podobně. 
Takže to je k té komisi, ale říkám, to je návrh, pokud dneska budete chtít navrhnout něco jiného, 
zdůvodníte to, zargumentujete, tak budeme o tom hlasovat. Prosím, máte slovo. 
 
p. Drastich – tak děkuji za, za dané slovo, já musím jenom upřesnit informace pro paní starostku, 
protože nevím, z toho zápisu to asi nebylo zřejmé. My, když jsme sestavovali ten tým, tak jsme 
řekli v kontrolním výboru „kdo chce být součástí týmu, přihlašte se“, kolik se přihlásilo členů 
kontrolního výboru z koalice? Nula. Takže proto jsme sestavili prostě jiný tým, protože neměli 
zájem být v tomhle týmu, a proto se sestavilo toto.  Dobře, rozumím tomu, ať je to vyvážené, ale 
nemáme ani jeden výbor, ani jednu komisi, která by měla sudý počet, vždycky je lichý počet. A vy 
samozřejmě máte ve finančním výboru většinu, takže můžete prohlasovat cokoliv, a my v 
kontrolním výboru máme většinu, tzn. nevím, proč teď tenhle konstrukt sudého počtu, my tam 
stejně o ničem nehlasujeme, my pouze provádíme nějakou kontrolu, a ty výsledky potom sdělíme 
buď v rámci kontrolního výboru, anebo v rámci tady daného zastupitelstva. Mi jde o to, možná už 
slyším růst trávu, že pokud to přijmeme, tak jak to je, že to musí být vyvážené a my se znovu 
zeptáme na kontrolním výboru, kdo ze zastupitelů nebo z kontrolního výboru, z koalice tam chce 
být nepřihlásí se nikdo, znamená to že komise, nebo ten tým nebude? Za druhé tam máte napsáno, 
že pokud budeme chtít cokoliv kontrolovat musíme 5 dnů dopředu nahlásit, kam jdeme, co jdeme 
atd., já s tím nemám žádný problém, máte tam větičku, že, aby jsme mohli kontrolovat, aby  jsme 
byli usnášeníschopní potřebujeme nadpoloviční většinu přítomných, těch, těch lidí. Tzn. že pokud 
někomu z koalice ujede autobus a druhý zrovna, mu to nevyjde, tak my tam nesmíme nic 
kontrolovat. Proto jsem chtěl, aby tam byl lichý počet, a tak jak je to v kontrolním výboru, tak 
máme prostě většinu 3 a 2,  a je tam zachováno to, že ti 2 vaši zástupci budou vidět, co se tam 
všechno dělá a můžou tady na zastupitelstvu cokoliv říci. Takže to je můj první jakoby problém, 
počet lidí a ta vaše vyváženost. A druhé co jsem se tam dočetl, je termín do kdy my můžeme 
kontrolovat. Jestli si to dobře pamatuju, bylo tam nastaveno 30. dubna, případně ještě myslím, že 
tam je v nějakém případě do půlky května. V situaci, kdy tady řádí covid, když zaměstnanci jsou 
nemocní, tak nezlobte se na mě, pokud, než ustanovíme tu komisi a než někdo onemocní a někomu 
se nebude chtít při, tak my vlastně ztratíme ten mandát a my nebudeme schopni kontrolovat. Takže 
se ptám, kdo tam dal ten datum? Dejte to klidně do konce roku protože, jak říkám, ta situace s 
covidem je taková, že my nebudeme schopni toto zkontrolovat.  
 
p. starostka – tak já děkuji za ty podněty. Nejprve teda znovu k té komisi. Jste si vlastně odpověděl 
sám. Tím, že se tam nebude hlasovat na té pracovní komisi, tak není vyloučeno, aby byla 
čtyřčlenná nebo by měla sudý počet. Protože o ničem nehlasuje zkratka kontroluje všecky závěry, 
ať už je to 1, 2, 3 nebo kteří budou chtít do toho, do toho zápisu o té kontrole cokoliv zaznamenat, 
tak to prostě zaznamenají, podepíšou se pak všichni členové. Takto v souladu se zákonem. To je 
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první věc, druhá věc je, ano, vy jste tady načnul to, že v kontrolním výboru jakýsi poměr sil je. Na 
druhou stranu v zastupitelstvu je nějaký jiný poměr sil. V komisích je tak jiný poměr sil, ve 
finančním výboru je taky jiný poměr sil, takže podle kterého poměru sil my se máme vlastně tady 
v tuto chvíli rozhodovat? Proto, po všech těch zváženích, jaký má být poměr sil v pracovní komisi, 
je podle mě zcela vyvážené a normální, že jsme zaujali, nebo že jsem navrhla toto, že tam jsou 
prostě dva na dva. Vy jste tady vyslovil obavu nebo trávu růst z toho, že to budou třeba účelově 
bojkotovat 2 členové komise, tím pádem vy nebudete schopni kontrolovat. Já vám tedy chci za 
sebe naprosto říct, že tento přínos nebyl vytvořen za účelem toho, abychom Vám, abychom 
bojkotovali kontrolu. Kdybychom vám chtěli bojkotovat kontrolu, tak tento přínos dneska 
neschválíme. To je přece úplně hlavní věc, která tu je. My to prostě respektujeme a říkáme Vám 
ano, pojďte nás kontrolovat, ale pojďme si dát nějaká pravidla, která budou prostě jasná. Nikoliv 
to, že ne, my vám budeme bojkotovat kontrolu nějakým způsobem. Ano vy jste řekl, že 
nemocnost, ano je. Může se to stát, ale určitě naším záměrem není to, aby na tu pracovní skupinu 
nedocházeli lidé z koalice a nějakým takovým způsobem bychom dělali obstrukce. To přece jako 
nesmysl, to jsou věci, které jsou naprosto účelově dělané, skutečně. Já znovu opakuju, kdybychom 
nechtěli, aby jste nás kontrolovali, dneska to zastupitelstvo neschválí a není co řešit. Naopak, my k 
tomu Vám dáváme mandát. Takže tady se bavíme o takových, podle mě už drobnostech a 
zabíháme zbytečně do nějakých opravdu „za roh trávu růst“, kterou vy slyšíte. Takže to není 
naším, naším účelem. Ano může se to stát, že někomu ujede autobus, to tady já skutečně nebudu 
vyvracet, ale to jsou prostě opět jakési spekulace. Já bych dala slovo panu Kudelovi, který se už 
hlásí nějakou dobu, a asi chtěl reagovat na něco, a pak samozřejmě vám pane zastupiteli. 
 
p. Kudela – dobré odpoledne, komise pro sport a volnočasové aktivity má 10 členů. Takže sudý 
počet. 
 
p. starostka – no vidíte, dokonce, děkuju. Tak pan zastupitel Drastich. 
 
p. Drastich – všechny ostatní komise a výbory mají lichý počet.  To je Vaše, odpověď.  Na paní 
starostku pokusím se se logickou úvahu použít. Jestliže v kontrolním výboru je složení takové, tak 
i v tom týmu by mělo být podobné složení. Pokud si finanční výbor udělá svoje, tak ať si dělá 
svoje. Takže já navrhuji to, aby byl lichý počet lidí v tomhle týmu, za prvé, a za druhé bych chtěl, 
protože jak jsem říkal,  nepřítomností některých členů může způsobit, že my to nestihneme do toho 
30. dubna udělat. Takže 5 členů, lichý počet a za druhé, bych chtěl prodloužit ten termín do konce 
roku. Děkuji. 
 
p. starostka –  já děkuji, já jsem si to jenom zaznamenala, pane zastupiteli, ten Váš návrh, o kterém 
bychom samozřejmě měli hlasovat. Já jenom doplním, že nejen komise pro sport, jestli se nepletu, 
ale i komise pro strategický rozvoj a MA 21 má 8 členů. A věřím, že i další, dokonce komise 
školství, tady na mě kývou někteří, že má sudý počet. Takže asi tak. Pan zastupitel Dedek, 
s technickou. 
 
p. Dedek – a já bych jenom připomněl, že lichý počet není konkrétní počet tak, aby upřesnil pan 
Drastich svůj konkrétní návrh. 
 
p. starostka – pět, pokud jsem dobře slyšela.  Pět pokud jsem dobře slyšela pět. Tři opozice, dva 
koalice, jestli se nepletu, chápu to správně, pane zastupiteli, prosím, upřesněte. 
 
p. Drastich – ano, chápete to správně. Jenom ten lichý, ano, můžeme se bavit, můžete tady 
vyjmenovat 3 komise,  já vám můžu vyjmenovat dalších 10 a  2 výbory, které to mají lichý. 
Standard je lichý počet. Děkuji. 
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p. starostka – tak slyšeli jsme, že úplný standard to není, nezmění to nic proti ničemu a navíc, že 
jo. Tak to hlasování může proběhnout, je tam jenom jiné kvorum. Tak pan zastupitel Stachura. 
 
p. Stachura – děkuji za slovo, já to vezmu trošičku ze široka, ale jenom ten začátek. Slovo starosta 
je odvozeno od významu, nebo ten význam toho slova je odvozem od starat se.  Slovo kontrolor 
znamená, že může něco kontrolovat. A vy mu dáváte omezení. To je jako z Dobrého vojáka 
Švejka. Vy omezujete kontrolní výbor, co může, kdy může kontrolovat, to je úplný Kocourkov. 
Toto přece není jako otevřená radnice, a jak Piráti tak ANO říkají, jak jsou otevření a 
transparentní. Vy jste přece otevřená transparentní radnice, proč neumožníte kontrolnímu výboru 
to, co může třeba Česká obchodní inspekce. Přijde k nějakému prodejci burčáku, zkontroluje má z 
moldavského vína, dostane flastr. Proč by nemohl,  teď mluvím úplně nejjednodušším jazykem jak 
dokážu, proč by nemohl kontrolní výbor přijít někde něco zkontrolovat, říct je to v pořádku. Vždyť 
na té radnici je všechno v pořádku. Paní starostka řekla, že už tam byly tři kontroly. Tak ten 
nemůže už nic najít. To byli přece odborníci, to byla kontrola magistrátu, kontrola nevím od koho. 
Tři kontroly nenašly žádné pochybení, tak proč neumožníte kontrolnímu výboru, aby se šťoural v 
jakýchkoliv materiálech kdykoliv se mu zamane. Tak jako ČOI. Přijde, zkontroluje, najde-li 
chybu, napaří flastr. Vždyť je to jednoduché, proč nedovolíte kontrolnímu výboru, aby si 
kontroloval cokoliv. Budiž, jestli chcete, aby to nahlásil předem, tak dobře, tak nahlásí předem, že 
půjde na ten a ten odbor kontrolovat, aby tam někdo byl, aby nenarazil na zamčené dveře. Proč 
dáváte tato omezení, když jste transparentní radnice? Já tomu nerozumím. 
 
p. starostka – pane zastupiteli, četl jste zákon o obcích? Kontrola kontrolního výboru se řídí podle 
zákona o obcích a zastupitelstvo má pověřovat a ty úkoly dávat. Protože prostě kontrolní výbor 
zodpovídá zastupitelstvu. Jako uvědomme si, že jsme v nějakém režimu úřadu, který se řídí podle 
nějakých předpisů, a nehledě na to, že tedy víme ještě dalších X předpisů, typu ochrana osobních 
údajů, mlčenlivost, šíření dokumentů, uvědomte si, že v různých smlouvách jsou ustanovení o 
mlčenlivosti, a vy byste si to jako představoval jak? Tak, že někdo někde zaklepe, řekne dej mi 
všechny dokumenty, které tu máš, my je prokontrolujeme, já si tady z nich vykopíruji  to, co 
potřebuji, vezmu si to domů a ještě to budu kontrolovat doma? To je přece nesmysl. My se musíme 
řídit v nějakém režimu zákona a vy jste to zase obrátil. My přece říkáme, pojďte nás zkontrolovat, 
vy jste se jako kontrolní výbor rozhodli, my říkáme v pořádku my to respektujeme, ale pojďme si 
nastavit nějaká pravidla, protože všechno má nějaká pravidla na tomto světě, to je vše. A my se 
tady handrkujeme o to, jestli komise má mít 2 členy 4 nebo 5. Že to je přece i pro dobro Vás, že 
jsme vám tam vyjmenovali všechny zákony, kterými se prostě musíte řídit to přece naprosto 
jednoduché a handrkovat se o to, že někdo netransparentní nebo není. Proboha chytáte  nás za 
slovo,  obviňujete nás něčeho, co je prostě nesmysl. Znovu opakuji, kdy jsme nechtěli, tak ten 
přínos prostě dneska neschválíme. To je vše, děkuji. Paní náměstkyně Hoffmanová se hlásí. 
 
p. Hoffmanová – dobrý den všem, děkuji za slovo, já bych ráda zopakovala a podotkla, protože 
byli zmíněni Piráti, kontrola není šikana, kontrola má mít svá pravidla, pokud jakýkoliv audit a 
kontrolní orgán přijde na obvod, tak je ohlášen. Úředníci si musí připravit materiály a musí být na 
tuto situaci připraveni. Asi chápeme, že všichni mají dost práce, že tady slouží hlavně pro občany a 
opravdu si tu práci musí plánovat. Já bych byla nerada, aby se, například stalo to, že místo toho, 
aby se úředníci věnovali občanům se budou, budou věnovat neplánované kontrole. Určitě bych 
práci kontrolní komise v rámci kontrolního výboru nepřipodobňovala k ČOI.  I když si o jejich 
praktikách můžeme myslet své. Opravdu tento materiál dává jasně najevo pravidla hry, to jakým 
způsobem bude kontrolní pracovní skupina je to skupina a není to, není to žádný, žádný orgán ani 
poradní orgán radnice, fungovat. Opravdu na tom nevidím nic špatného. Já bych jenom podotkla, 
protože na kontrolním výboru jsem nebyla, ale viděla jsem zápis, podle zápisu tedy tato iniciativa 
nebyla na programu jednání, byla předložena v bodě různém, členové, například členka našeho 
kontrolního výboru může určitě doplnit, byla poměrně překvapena tímto návrhem, který byl 
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předem připraven. Ta jména v rámci té skupiny byla předem definována, tady toto nepovažuji 
úplně za férový přístup, a proto bych vyzvala všechny členy zastupitelstva, aby opravdu ctili 
pravidla hry, myslím si, že se tady chováme navzájem k sobě slušně, ať už je to člověk z opozice 
nebo koalice, ctěme zákon o obcích, ctěme pravidla hry, a pokud tady tento návrh akceptuje 
usnesení kontrolního výboru a jenom opravdu definuje v jakých intervalech, do kdy od kdy, s 
jakým předstihem se má úřad na tyto kontroly připravit, nevidím v tom opravdu nic špatného, 
žádnou šikanu, naopak jasné transparentní nastavení pracovní skupiny. Děkuji. 
 
p. starostka –  děkuji paní náměstkyni, já možná potom ještě popíšu, jak vůbec ty kontroly v rámci 
úřadu probíhají. Abyste měli nějakou jako představu o tom, jak dlouho dopředu dávají vědět co 
budou kontrolovat, jak to bude vypadat atd., že to skutečně není o tom, že si každý přijde, otevře a 
kontroluje. Já možná teď dám slovo skutečně člence kontrolního výboru paní Murzynové, protože 
byla v podstatě vyzvána, aby doplnila paní náměstkyni, takže předpokládám, že ji bude chtít 
doplnit, ať se nám nekouskuje debata. 
 
p. Murzynová – já děkuji za slovo, jenom jsem tedy chtěla citovat ze zákona o obcích „kontrolní 
výbor vyloženě ze zákona kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. „Kontroluje 
dodržování právních předpisů ostatními výbory obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, 
plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce“, což mi tady dneska, dneska 
děláme.  Co se týče toho kontrolního výboru, na kterém byl tenhle materiál schválen, tak opravdu 
byl předložený v bodě různé, až poté co dorazil vlastně poslední člen kontrolního výboru. Já 
musím jako za sebe, přiznám, že mě to překvapilo, tady tenhle ten materiál, nečekala jsem to,  
neměli jsme čas to nějak prodiskutovat ani, jako že mezi, mezi sebou ani si nějak rozmyslet složení 
té pracovní skupiny, takže i z toho důvodu jsem se jsem se zdržela a už tam potom prostě 
neproběhla žádná debata. Jenom, abych uklidila kolegy z kontrolního výboru, tak pokud si budeme 
teda nějak skládat tu pracovní skupinu, tak předem deklarují, že se do ní budou hlásit, a na 
mikrofon na záznam slibuji, že se budu snažit neházet vidle do žádného, žádných kontrol a budu 
chodit včas a tedy pokusím se, aby mi nikdy neujela tramvaj ani autobus, aby opravdu ty kontroly 
mohly proběhnout, tak jak mají. Děkuji. 
 
p. starostka – já ještě teda doplním, že v zákoně o obcích je také napsáno, že o provedené kontrole  
výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy 
opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a 
zaměstnanec jeho činnosti se kontrola týká, že to je všecko dáno v zákoně, a já se obavám, že 
kdybychom tady diskutovali po tom o zjištěných věcech, nevím, zda by skutečně bylo všechno, 
pokud bychom to takto přesně nevymezily, v tom úkolu, tak jestli by skutečně všechno bylo 
dodrženo podle zákona. A pak bychom tady příště na zastupitelstvu diskutovali, jestli vlastně ta 
kontrola byla provedena správně. Vždyť to je přece, my navrhujeme jasný transparentní postup, 
který má nějaká pravidla. Ano, pan Drastich dal relevantní návrh na úpravu těch pravidel, v 
pořádku,  můžeme o nich diskutovat dále, můžeme je zvážit, budeme o nich hlasovat, tak jak, jak 
se ten proces a ten postup nám, říká.  Pan zastupitel Stachura. 
 
p. Stachura – děkuji, já to nechápu. Já bych poprosil, k čemu slouží, když blikám červeně s 
technickou, proč jsem nebyl, proč by nebylo dáno slovo hned, když jsem se hlásil a chtěl jsem 
jenom krátce, opravdu několik sekund reagovat na to, co zde bylo řečeno, na můj účet,  že bych si 
měl přečíst zákon o obcích. Já ho četl, ale teď už mě asi přešla chuť reagovat. Protože dostali 
přednost 2 členové koalice přede mnou, ačkoliv jsem se hlásil technickou. Většinou na tomto 
zastupitelstvu jsou kritizováni ti, kteří zneužívají technickou poznámku. Já jsem chtěl jenom 
reagovat na to, jak mi bylo odpovězeno, a teď už je to zbytečné.  
 
p. starostka – já se omlouvám pane zastupiteli, já jsem to zdůvodnila. Protože byla vyzvána jedna 
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zastupitelka druhou k tomu, aby doplnila tu řeč, tak já jsem řekla, aby se to nekouskovalo. Ale 
často se ta poznámka technická zneužívá. Já se Vám omlouvám, pane zastupiteli, měla jsem vám 
dát slovo. Já věřím, že moji omluvu přijmete. S technickou tedy pan zastupitel Gajdáček. 
 
p. Gajdáček – já teda namítám porušení jednacího řádu.  Jednáme víc jak hodinu a jménem, jako 
místopředseda klubu za KSČM, žádám o pětiminutovou přestávku na jednání klubu.  
 
p. starostka –  tak děkuji, já možná dám 10 minut, protože zkrátka a stejně máme mít pauzu 
klasickou normální, takže dejme 10 minut klasickou pauzu děkuju. 
 
p. starostka - tak, přestávka skončila. Já děkuji. Hlásí se a visí nám tam pořád pan zastupitel 
Drastich. Takže dávám mu slovo. 
 
p. Drastich – tak děkuji za slovo. Vážení zastupitelé paní starostko, já jsem chtěl jenom reagovat 
před tou přestávkou na paní náměstkyni Hoffmanovou a jejich kolegyni. Udivuje mě paní 
náměstkyně, že je schopná ze zápisu víc číst víc. Jakoby tam byla. Nebyla tam na kontrolním 
výboru, takže její dedukce o tom, že budeme přepadávat nějaké úředníky, a že po nich budeme 
chtít materiály, které si budeme kopírovat, vynášet, to tam nikdy nepadlo, a to by jsme si nikdy 
nedovolili.  Slušnost, standard, tak je to v jiných auditních případech, že se několik dnů dopředu 
řekne dotyčné osobě, kdy přijdeme, co tam budeme prověřovat atd. To je normální slušnost, takže 
vkládat nám, že budeme přepadávat nějaké úředníky nevím, kde to vzala. Za druhé kolegyně 
Pirátka, jak byla překvapená, co se tam projednává v tom, v tom ostatním nebo v dalším. My jsme  
to jednali podruhé, dopředu měla materiály a nedostavila se,  tzn. že věděla, že už se tam jednou o 
téhle věci diskutovalo, s tím, že jsme nabídli komukoliv, ať v tom týmu, bude tomu říkat TÝM 
MOBIL,  dopadlo to tak, že nikdo nechtěl, tzn., napsali jsme tam nějakých 5 lidí, ano máte pravdu, 
že to je čistě opozice, a pak jsme to projednávali podruhé, ano máte pravdu, že udělá chybu asi 
paní předsedkyně kontrolního výboru, že to přímo nenapsala, ale na druhou stranu vy, taky dáváte 
přínosy, jo, takže nechápu, proč se v různém nemůže debatovat o věci, která už se jednou 
projednávala a už jednou se hlasovala, jako, tak, že to za to transparent na to vysvětlení, že my 
budem přepadávat, to mi přijde jako absurdní. Děkuji. 
 
p. starostka –  hlásí se pan zastupitel Cepko. 
 
p. Cepko – děkuji za slovo, já jsem mluvil s některými členy kontrolního výboru, netvrdím, že se 
všemi a rád bych navrhnul. Kdyby jsme tento materiál odložili, aby za prvé se mohl projednat opět 
v kontrolním výboru a samozřejmě i ty validní body, za druhé, aby se tam projednali složení, 
například té komise, došli k nějakému kompromisnímu závěru, protože si nemyslím, že cílem je 
tedy se vzájemně osočovat nebo diskutovat tento materiál na celém zastupitelstvu, protlačit 
nějakou verzi, která třeba nebude po chuti kontrolnímu výboru nebo některým jejich členů atd. 
Takže jestli byla tato tato varianta schůdná pro všechny, na odložení materiálu, ať si to vyjednají 
na kontrolním výboru, dojde, kdy ke kompromisu a pak jako můžeme zaúkolovat přesně tak jak si 
přejí. To je asi všechno. 
 
p. starostka – já děkuji, ale zaúkolovat přesně tak, jak si někdo přeje, je takové zvláštní.  Jo, já 
jenom tady chci. To byla dobrá, dobrá věta ta poslední. To je fajn, já ho nemusím ani úkolovat v tu 
chvíli. Já si myslím, že bychom měli najít nějaký kompromis a přece jenom, my přece nemusíme 
vycházet z toho jak, na čem se kontrolní výbor úplně přesně u všeho usnese. Nehledě na to, že  tam 
je potřeba i hodně pohled toho úředníka, toho, jak ty kontroly vlastně probíhají. Já při vší úctě ke 
všem členům kontrolního výboru, přece jenom zkušenosti s kontrolami máte minimálni, všichni, a 
i je pravda, že, když paní předsedkyně kontrolního výboru, ne všichni, pan Drastich nemá, pardon, 
omlouvám se, ten má větší zkušenosti. Ale přece jenom, když paní tajemnice říkala některé věci, 
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kdy paní předsedkyně, přišla a říkala a co vlastně chtějí nechtějí a podrobili ji celé řadě otázek, jak 
si to vlastně představují, tak na celou řadu věcí nedokázala odpovědět. A z toho všeho my jsme 
vlastně to nechali podrobit tomu co vlastně můžeme, a jakým způsobem stanovit rámec, takový, 
aby to bylo pro všechny jednodušší. Takže já mám trošku obavu, že ten kontrolní výbor se sice na 
něčem usnese, ale v konečném důsledku to nemusí být úplně, vždycky, jak to říct, špatné slovo, ale 
šikovné, jo, tak, aby to skutečně jako dávalo smysl ze všech stran. A teď myslím šikovné ze strany 
toho, aby to mohlo proběhnout prakticky i organizačně,  teď nemyslím výstupy,  nebo na to, na co 
přijdou, to jenom moje poznámka k tomu. Pan zastupitel Cepko technická. Pane zastupiteli 
Stachuro podívejte, jak dodržují jednací řád. Pane Cepko.  
 
p. Cepko –  děkuji já si nemyslím, že to, co jsem řekl tak možná mohlo vyznít. Nicméně takhle 
jsem to určitě nemyslel, tak, aby došlo ke kompromisnímu, kompromisnímu řešení. Protože i z 
pohledu opozice dostali jsme toto, člověk, který to inicioval nebo aspoň si myslím, že to inicioval 
tady není, z důvodu toho, že má covid, za prvé. Za druhé můžeme se postavit proti a v tom případě 
budeme proti člověku, který to inicioval, anebo může být za, v tom případě, v tom případě budeme 
říkat, že to musí proběhnout takhle a zbyde po tom nějaká zvláštní pachuť. Já si myslím, že 
rozhodně nikdo nechce někoho podrobovat nějakým šikanózním jednáním a všechno proběhne, 
proběhne v rámci slušnosti. Aspoň takový je můj dojem a myslím si, že tohle zastupitelstvo 
vždycky jednalo slušně. 
 
p. starostka –  já děkuji za ten návrh, pokud samozřejmě budete na něm dále trvat a ne nevyvine se 
Vám nějak, jinak v průběhu další debaty, tak o něm samozřejmě budeme hlasovat, jestli ten přínos 
dneska stáhnout. Pan zastupitel Drastich. 
 
p. Drastich –  já bych jenom tady podpořil pana zastupitele Cepka. Opravdu je to přínos, kontrolní 
výbor v podstatě ani neměl šanci nějakým způsobem to pročíst, nám nic neutíká, další 
zastupitelstvo, řádné, je teda v tom březnu, tzn. my by jsme jako kontrolní výbor měli k tomu dát 
nějaké stanovisko, samozřejmě hlavní slovo má pak zastupitelstvo, a předsedkyně v podstatě a 
navrhovatelka tady není, takže ono se to jakoby těžko z našich pozic komentuje, takže já bych 
navrhoval odložme to do řádného zastupitelstva lze to načíst, lze si k tomu dát třeba i právní 
stanoviska atd. a pak si odsouhlasíme to, na čem se všichni shodneme. Děkuju.  
 
p. starostka – tak já už jsem tady reagovala na to, takže nechci to znovu opakovat, proč se mi to 
nezdá úplně vhodné, a z jakého důvodu, ale dobrá já to beru jako návrh. Nikdo už se nehlásí do 
diskuse, vidím to správně. Já bych poprosila 5 pětiminutovou pauzu na poradu předsedů 
politických klubů. Děkuji.   
 
p. starostka - tak já poprosím, aby se všichni vrátili na svá místa, já se omlouvám, že to trvalo 
trošičku déle, člověk nečeká, že kolem jedné kontroly takový, takový humbuk. A tolik debat, které 
se kolem toho kolem toho odehrají. Takže nehlásí se nikdo do debaty. Ještě teda jsem zaznamenala 
pana Dekického. Takže pane místostarosto, prosím. 
 
p. Dekický – tak já si dneska ještě užiju záři reflektoru. Já jsem se původně nezapojoval do té 
diskuse, nicméně já se kloním k tomu, že bychom jako zastupitelé měli ctít zákon. Zákon vcelku 
jasně hovoří o tom, že kontrolní výbor má definované určité kompetence a to, co je nad tyto 
kompetence, tak k tomu ho má pověřit zastupitelstvo. Tzn., odkládat teď ten materiál z důvodu, že 
kontrolní výbor si bude připomínkovat zadání zastupitelstva je v podstatě proti duchu toho zákona. 
Z toho důvodu si myslím, že pokud kontrolní výbor přišel s tím, že chce kontrolovat já si myslím, 
že třeba mu vyjít vstříc, ať opravdu kontroluje, ať probere, jestli ty věci děláme správně, ale jako 
zastupitelstvo dneska máme nachystané přesně jak ho a jako k tomu zmocnit a není důvod 
odkládat do budoucna.  
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p. starostka – s technickou pan zastupitel Drastich.  
 
p. Drastich ؘ– máš naprostou pravdu co jsi řekl ohledně zákona o obcích, problém je v tom, že my 
tam nastavujeme parametry a ty parametry nastavujete natvrdo. Tzn. do kdy můžeme kontrolovat, 
kolik lidí má být, jaké složení má být, atd. Tenhle materiál je přínos na poslední chvíli, kontrolní 
výbor ho neměl čas projednat, a proto by se mohl vyjádřit k těm parametrům. Protože ty jsou 
zásadní. Vy nakonec můžete, když to přeženu, dát 1.2., a my nezkontrolujeme nic. A vy nám 
řeknete, že jste nám vyhověli, že jste složili skupinu atd. Takže my chceme nastavit parametry a 
samozřejmě, pak to musí schválit zastupitelstvo, Takže já navrhuji stažení toho materiálu, aby tu 
byla i předsedkyně kontrolního výboru, je to takové nefér vůči ní.  
 
p. starostka – pane zastupiteli, děkuji, ale jako co je nefér. Já myslím, že už jste mohli ty věci v 
tom kontrolním výboru mít diskutovány, mohli jste vlastně s nimi přijít vy. My malinko suplujeme 
tu roli, jak by to mohlo nějakým způsobem proběhnout. My Vám vycházíme vstříc a překlápíme 
to, my jsme o těch podmínkách tady dlouze diskutovali, vy můžete navrhnout jejich změny, a 
navrhli jste některé, je to o tom jako, aby jsme si to tady prodiskutovali, navrhli jste některé, v 
pořádku budeme o nich hlasovat, a rozhodneme. Ale já si také myslím, že postup by měl být 
takový, že přece zastupitelstvo úkoluje kontrolní výbor. A nemůže to být tak, že prostě kontrolní 
výbor přijde, řekne, prosím, zaúkolujte nás zastupitelstvo takhle, takhle, protože my si to takhle 
představujeme. Tak ten postup je přece prostě opačný, jo, a kdybychom my to dneska stáhli, co by 
udělal kontrolní výbor? Sešel se, dal poznámky a připomínky ke všemu co tady jsou a hlasovali 
bychom o pozměněném návrhu, který ale chce kontrolní výbor. To má přece vyjít ze 
zastupitelstva. A říkám, jestli vy k tomu máte připomínky, dejte je, budeme o nich hlasovat, o 
pozměňovacích návrzích, všecko v podstatě co tady jde, můžete hlasovat, můžete dát nový návrh. 
A není to problém. Tak pan zastupitel Drastich. 
 
p. Drastich – materiály na, na webu pár dnu, možná dva dny. A vy nechcete znát názor kontrolního 
výboru na tenhle materiál? Děkuji. 
 
p. starostka – ale my ho posloucháme, jste přece člen kontrolního výboru pane Drastichu? Celou 
dobu tedy ten názor posloucháme. Pan Gajdáček je člen kontrolního výboru a vidím tady celou 
řadu dalších, vždyť přece člen kontrolního výboru je také člen zastupitelstva. A to že tady není 
paní předsedkyně, ano není, ale přece neznamená, že kvůli jedné paní předsedkyně, nechci vůbec 
snižovat její, její zásluhy, teď kvůli tomu celé zastupitelstvo odloží přínos to mi nepřipadne vůbec 
jako relevantní, relevantní věc. Paní zastupitelka, paní místostarostka Brodová. 
 
p. Brodová – pane zastupiteli, vy sám jste řekl, že se tou záležitostí zabýváte na kontrolním výboru 
už několikrát tzn.,  zřejmě už řadu měsíců, proč tady tu diskusi nebo tu iniciativu jste nepřenesli na 
zastupitelstvo už dříve? Platí opravdu to, co tady zaznělo už několikrát. Kontrolní výbor úkoluje 
zastupitelstvo, nikoliv naopak, jestliže jste přišli s iniciativou, kterou my respektujeme a chceme jí 
vyhovět, ale vyhovět se jí musí v té opačné rovině, ne že si úkol stanoví sám kontrolní výbor, ale 
opravdu ho musí zaúkolovat zastupitelstvo. A jestliže jste tu iniciativu měli, vždyť jsme se o tom 
mohli bavit už na minulém zastupitelstvu, na předminulém zastupitelstvu a tohle to mohlo být už 
dávno vydiskutováno. 
 
p. starostka – tak, pan zastupitel Drastich. 
 
p. Drastich – ano, máte pravdu, že jsme o tom diskutovali, nevím jaká komunikace proběhla mezi 
předsedkyní kontrolního výboru a ostatními, paní tajemnici, případně nějakými dalšími. Ale my se 
bavíme o tomhle materiálu. My nemáme právní kancelář, která by nám to nějakým způsobem 
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zpracovala, my jsme dali své požadavky, ty jste v zápise viděli, a teď máme tady materiál, ke 
kterému se máme věřit. Ale on tam je dva dny, tam jako, jo. Takže jde jenom o to. Děkuji.  
 
p. starostka – děkuji, už se nikdo nehlásí do diskuse já myslím, že se trošku točíme v kruhu. Já 
jsem skutečně zaznamenala návrh, nebo dokonce dva návrhy, které jsou stejné, abychom dneska 
ten přínos stáhli a neprojednávali jeho. Takže já v tuto chvíli dám hlasovat o návrhu pana Cepka 
alias pana Drasticha, abychom tento přínos stáhli. Takže, pojďme, prosím, hlasovat o tomto 
návrhu. 
 
Hlasování: 12-16-9 (2 zastupitelé nehlasovali) 
 
p. starostka - tak, tento návrh neprošel. V tuto chvíli se tedy vracím k těm dílčím návrhům na 
změnu té důvodové zprávy, tak jak tady zazněly. První z těch návrhů byl ten, aby se prodloužila 
období kontroly. Já  tady přečtu nové datumy. Je to v důvodové zprávě, v důvodové zprávě, bod 4 
nebo respektive odst. 4, který říká a stanovuje termíny. V tuto chvíli je tam červnové zastupitelstvo 
a pan Drastich tady vyslovil přání, nebo vyslovil návrh, aby kontrolní výbor měl tu možnost do 
konce roku. Já tady po prodiskutování s ním o přestávce navrhuji, aby se tak stalo do 9.11.2021, 
což je listopadové zastupitelstvo. A proto ty lhůty, které jsou předchozí, aby se to stihlo 
zprocesovat do zastupitelstva jsou 4.10.2021 a 18.10.2021. To jsou ty 3 datumy, které musí být 
odvislé od toho, že listopadové zastupitelstvo je 19, pardon, 9. listopadu. Toto je návrh pana 
Drasticha, tedy mnou mírně upravený, nicméně pan Drastich kýve, takže věřím, že v tuto chvíli o 
tomto návrhu můžeme dát hlasovat. 
 
Hlasování: 37-1-1 
 
p. starostka - tak děkuji, návrh byl přijat, takže datum kontroly bylo posunuto do listopadu. Tak, 
teď budeme hlasovat o druhém návrhu, který dal pan zastupitel Drastich, a to je složení té 
kontrolní komise. Jestli jsem zaznamenala správně, když, tak mě opravte pane zastupiteli. Pan 
zastupitel navrhuje, aby se kontrolní komise skládala z 5 členů, kdy to zastoupení budou 3 členové 
opozice a 2 členové koalice. To je celý a úplný návrh druhý, o kterém bychom v tuto chvíli měli 
hlasovat. Tak pojďme, prosím tedy hlasovat. 
 
Hlasování: 12-18-9 
 
p. starostka - tak tento návrh nebyl přijat. Tak já teď přemýšlím, že o takové důvodové zprávě 
bychom měli hlasovat o upravené, tak jak jsme si v tuto chvíli řekli, vlastně o celém materiálu.  
Takže, prosím, a pojďme hlasovat o celém materiálu, takto upravené důvodové zprávě, kdy jsme si 
odhlasovali ty změny, předchozí. Děkuji.  
 
Hlasování: 27-7-5 
 
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                            
č. 211/MZMOb1822/14 
 
p. starostka - děkuji Vám, materiál byl schválen podle upravené důvodové zprávy, která prošla v 
předchozím hlasování.  
 
6/ Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
 
p. starostka - tak a my jsme vyčerpali a materiály, které byly na programu dostáváme se do bodu 
různé. Já tedy vyzývám, zda má někdo nějaký podnět dotaz, popřípadě něco jiného. Než se 
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rozmyslíte, tak bych Vám chtěla poděkovat, nebo respektive bych chtěla poděkovat všem 
zastupitelům, ať už z opozice, koalice, rady nebo ostatním, kteří přispěli na sbírku srdce pro 
Porubu. Já jsem posílala tu výzvu a prosila jsem, aby jste přispěli, popřípadě se účastnili dražby 
mohli jste vydražit pěknou fotografii Borise Rennera Poruby. Všem, kteří tak učinili opravdu 
velmi děkuji, protože díky této sbírce můžeme pomoct třetímu chlapci, třetímu chlapci z Poruby. 
Děkuju. Pan zastupitel Stachura. 
 
p. Stachura – děkuji, jednoduchá otázka, kolik nás stálo stanovisko právní kanceláře Pyšný a 
partneři k tomuto materiálu, míněn ten kontrolní výbor, pokud mi nebudete moci odpovědět hned 
tak písemně nebo kdykoliv. Jedná se mi o peníze vydané z veřejných prostředků z veřejného 
rozpočtu, které jsou nad rámec běžných výdajů, když máme své vlastní právní oddělení. Trošku 
nechápu, jestli to nebylo naprosto zbytečné, když jste si stejně prohlasovali to, co jste chtěli. 
 
p. starostka – tak to není úplně pravda, protože jeden pozměňovací návrh byl jiný, ta iniciativa tam 
byla dána, jenom chci upřesnit, že ten materiál dělalo naše právní oddělení tzn. paní Jelínková. 
Netvořila ho právní kancelář. Právní kancelář pouze doporučila, ale my Vám rádi písemně pane 
zastupiteli odpovíme na to, jaká byla participace právní kanceláře a kolik stálo a v jakém rozsahu 
se podíleli na přípravě ne tohoto materiálu, pardon, ale na jakési konzultaci, by se dalo říci k této 
věci. Děkuji. Tak, už se nikdo nehlásí. Pan zastupitel Stachura. 
 
p. Stachura – vždyť v tom materiálu je jejich stanovisko? 
 
p. starostka – ale vždyť já říkám, že materiál tvořila naše paní Jelínková a konzultace nebo 
respektive ten výstup jakého si ho právního posudku byl. Dělala právní kancelář, ano v pořádku. A 
ten rozsah těch prací Vám rádi dáme písemně na úložiště děkuji, už nikdo se nehlásí, takže 
můžeme směle dnešní zastupitelstvo ukončit.  Děkuji Vám všem, mějte se krásně, uvidíme se 
v březnu. 
 
7/ Závěr  
 
14. mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba bylo ukončeno v 18:06 hodin. 
 
 
V Ostravě-Porubě, dne 28.02.2021 
 
 
Zapsala:  Ing. Pavla Majerová, odbor vnitřních věcí 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
starostka Městského obvodu Poruba 

 
 
 
 

 
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA                                 

místostarosta Městského obvodu Poruba 
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