
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba 
 

 
1/26 Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451  

 www.moporuba.cz   Číslo účtu  1649335379/0800 

         
 

Zápis  
 

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba konaného dne 31.03.2021 
od 16.00 hodin v Univerzitní Aule – UA1 Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 

ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba 
 

  
Přítomno v době zahájení: 42 členů ZMOb Poruba 
 
Omluveni: členové ZMOb Poruba (p. Procházka, p. Michalec, p. Troják) 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Knop, p. Břeský 
 
15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba zahájila a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, 
Ph.D., starostka městského obvodu Poruba.  
 
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení členové zastupitelstva, vážení hosté,   
 
dovolte, abych Vás přivítala a tím zároveň zahájila 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba, zde v Aule VŠB-TU Ostrava, tedy pro nás na netradičním místě, které jsme zvolili ve snaze co 
nejvíce eliminovat riziko spojené s šířením onemocnění covid- 19. 
 
Je 16.04 hodin, prosím, abyste se přihlásili do našeho hlasovacího systému, karty v něm již jsou, takže 
pouze stačí zvolit zelené tlačítko, respektive „pro“, aby jste se prezentovali.    
 
Z důvodu prevence nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 bych Vás ráda zdvořile požádala, 
abyste po celou dobu konání zasedání zastupitelstva používali respirátor, resp. měli zakrytá ústa a nos. 
Zároveň děkuji všem, kteří jste před zasedáním zastupitelstva testovali, respektive jste absolvovali 
antigenní test na covid, a pokud mám správnou informaci, tak všichni otestovaní byli negativní. 
 
Vážení členové zastupitelstva, 
 
program, materiály a přínosy, které budeme dnes projednávat, máme na elektronickém úložišti. 
 
Na úložišti je rovněž informativní zpráva o činnosti starostky, odborů, útvarů Úřadu městského obvodu 
Poruba a Centra sociálních služeb Poruba. 
 
Anonymizované materiály pro občany byly zveřejněny na webových stránkách. 
  
Přítomno je v tuto chvíli 42 členů zastupitelstva, tzn., že je to nadpoloviční většina, a tím konstatuji, že 
je dnešní zasedání usnášení schopné. 
 
Z dnešního zasedání byli omluveni zastupitelé p. Procházka, p. Michalec, p. Troják. 
 
Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. 
 
Program 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba konaného dne 31.03.2021: 
 
1. Zahájení 
2. Informace o činnosti orgánů obvodu 
3. Diskuze občanů 
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4. Materiál č. 1 - Vyhodnocení Akčního plánu 2020 
5. Materiál č. 2 - Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2021 - Komise pro 

sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba  
6. Materiál č. 3 – Závěrečná inventarizační zpráva statutárního města Ostravy-městského obvodu 

Poruba za rok 2020 
7. Materiál č. 4 - Návrh společnosti ALPEX real a.s. na uzavření dohody o narovnání 
8. Materiál č. 5 - Záměr prodat pozemky p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 
9. Materiál č. 6 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 750, ul. Skautská 
10. Materiál č. 7 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 1780, ul. Slavíkova 
11. Materiál č. 8 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2349, ul. V Zahradách 
12. Materiál č. 9 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/12, ul. Lvovská 
13. Materiál č. 10 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/63, ul. Lvovská 
14. Materiál č. 11 - Prodej části pozemku p.č. 3509 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
15. Materiál č. 12 - Prodej pozemku p.č. 2801/23 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
16. Materiál č. 13 - Prodej pozemků p.č. 2892/1, p.č. 2892/16 a p.č. 2879/18 v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava - změna usnesení 
17. Materiál č. 14 - Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 

obvodu Poruba v roce 2021 v oblasti ochrany životního prostředí 
18. Materiál č. 15 - Stanovisko k daru části pozemku parc. č. 3609/1 v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, Marie Majerové 
19. Materiál č. 16 - Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 
20. Materiál č. 17 - Záměr prodat část pozemku p.č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
21. Materiál č. 18 - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb Poruba pro oblast 

ostatní - sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč - MŠ a ZŠ speciální 
22. Materiál č. 19 - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb Poruba pro oblast 

ostatní - sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč 
23. Materiál č. 20 - Žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb Poruba pro 

program sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč 
24. Materiál č. 21 - Dodatky k přílohám č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 
25. Materiál č. 22 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
26. Materiál č. 23 - Kontrola plnění usnesení 
27. Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
28. Závěr 
 
Poprosím, je-li nějaký dotaz k navrženému programu, případně má někdo návrh na jeho změnu či 
doplnění?  
 
Nikdo se nehlásí, poprosím tedy, abychom si schválili dnešní program jednání. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
Děkuji, program 15. zasedání zastupitelstva byl tímto schválen. 
 
Provedením zápisu z tohoto zasedání pověřuji paní Pavlu Majerovou. 
 
Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva a já navrhuji p. Knopa                    
a p. Břeského. 
 
Vypadá to, že ani jeden nemají připomínky – kývají. Pokud nemá ještě někdo nějaký jiný návrh nebo 
připomínku, nevidím, pojďme si tedy schválit ověřovatelé zápisu.  
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Hlasování: 42-0-0 
 
Děkuji Vám, tímto jsme si schválili ověřovatelé zápisu.  
 
Já poprosím ověřovatelé zápisu ze 14. mimořádného zasedání Zastupitelstva, a to byl p. Čep a p. 
Gajdáček, aby se k zápisu vyjádřili postupně. Poprosím nejprve pana Čepa.  
 
zastupitel Čep – dobrý den dámy a pánové, zápis jsem přečetl, odpovídá průběhu zasedání a tedy  
podepsal. Děkuji. 
 
p. starostka – děkuji, teď poprosím pana zastupitele Gajdáčka.  
 
zastupitel Gajdáček – zápis jsem rovněž přečetl, odpovídá průběhu jednání, podepsal a doporučuji ke 
schválení.  
 
p. starostka – děkuji, pojďme si tedy schválit zápis z minulého zasedání.  
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji Vám. Zápis z 14. mimořádného zasedání zastupitelstva byl tímto tímto schválen. 
 
Zápis a usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva podepíše spolu se mnou pan místostarosta Otisk, 
jak již tradičně zvykem. 

Vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, 
 
nyní bych vás podle zákona o obcích § 97 chtěla informovat o činnosti orgánů obce. 
 
13. zasedání zastupitelstva se konalo 15. prosince  na tomto zasedání jsme přijali 27 usnesení.  
 
14. mimořádné zasedání zastupitelstva se konalo 28. ledna na tomto zasedání jsme přijali celkem 3 
usnesení. 
 
Rada městského obvodu Poruba se za období od minulého řádného zasedání zastupitelstva  sešla na 4 
řádných schůzích a 2 mimořádných schůzi a přijala celkem 209 usnesení. 
 
Mezi jiným rada: 
 
- schválila rozpočtové úpravy, 
 
- rozhodla o podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2021, vyhlášeného Moravskoslezským krajem na 
projekt Podpora místní Agendy 21 - udržitelný a komunitní život v Porubě, 

 
- vzala na vědomí plán interního auditu na rok 2021, 
 
- schválila Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2021, 
 
- schválila Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020, 
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- schválila žádosti o poskytnutí účelových dotací,  
 
- projednala návrh na udělení ocenění ředitelce základní školy a ředitelce mateřské školy statutárním 

městem Ostrava u příležitosti Dne učitelů 2021, 
 
- projednala podporu dalších žadatelů ve Veřejné sbírce Srdce pro Porubu, 
 
- projednala návrh na ocenění pedagogických pracovníků mateřských a základních škol městským 

obvodem Poruba u příležitosti Dne učitelů v roce 2021, 
 
- schválila Koncepci statické dopravy pro městský obvod Poruba,  
 
- vzala na vědomí kontrolu plnění svých usnesení. 
 
Všechna usnesení Rady městského obvodu Poruba zveřejňujeme pro občany v anonymizované podobě 
na webových stránkách našeho městského obvodu. 
 
p. starostka – tímto otevírám diskusi k tomuto bodu našeho schváleného jednání, tedy k bodu číslo 2, 
což jsou informace o činnosti orgánů obvodu. Do diskuse se hlásí pan místostarosta Otisk. 
 
místostarosta Otisk – dobrý den dámy a pánové, vzhledem k tomu, že od ledna 2021 máme nového 
vedoucího odboru dopravy a údržby komunikací, s tím, že minulé zastupitelstvo byli přizváni vedoucí 
odborů pouze on line, tak bych poprosil pana nového vedoucího, aby se v krátkosti představil. 
 
p. starostka –  tak prosím, pane vedoucí.  Pane vedoucí, prosím chvilku počkejte,  už se nese mikrofon. 
Tak prosím, pojďme na to. 
 
Bc. Karkoška –  dobrý den, jmenuji se Roman Krkoška, je mi 50 let, mám ekonomické vzdělání, 
necelých 30 let jsem pracoval ve finančním sektoru a větší část té doby v nějakých manažerských 
pozicích. Celý život bydlím v Porubě, takže si myslím, že ji velmi dobře znám, a dá se říct, že znám 
teda každý chodník a cestu. Pokud je to všechno, tak…. 
 
p. starostka –  tak děkuju Vám za představení, ptám se na další přihlášené. Pan zastupitel Drastich. 
 
zastupitel Drastich – dobrý den dámy a pánové, já mám jenom takovou drobnost k časopisu PRIO, 
který informuje o Porubě. Jednotliví řečníci z každé strany a z každého hnutí zde mají 600 znaků, 
včetně mezer a vyjádření svého názoru.  Je to někdy těžké, aby se tam vyjádřili, ale my už  jsme to 
zvládli,  jenom jsem si všiml, že u jednoho čísla pan místostarosta Dekický dostal prostor 900 znaků, 
včetně mezer,  tak bych poprosil pana místostarostu Tomáška, který je člen nebo předseda redakční 
rady, protože celá opozice již není v téhle skupině, tak jestli by to mohl pohlídat. Děkuji.  
 
p. starostka – tak hlásí se pan místostarosta Dekický.  Já se teda omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl, 
naopak byl to omyl, a hrozně jsem se u toho trápil, když jsem těch 900 znaků musel vyplodit. Takže 
věřte, že jsem byl potrestaný už tím, že jsem se spletl. 
 
p. starostka – tak, já děkuji za příspěvek, já si nemyslím, že to je kdykoliv jako úmysl. Já vím, jak to 
PRIO vzniká, tak zastupitelé posílají své odpovědi, někteří je mají kratší, někteří delší, a podle toho, 
jak se to potom graficky zpracuje, tak se to někdy vejde na tu stránku, pak nikoliv, tratí se to průběžně, 
není to žádný úmysl, ani politický, ani redakční, ani obsahový, ani žádný. Mohlo se to samozřejmě 
stát, ono se to někdy takovým způsobem prostě na tu stránku poskládá. Nicméně pokud by někdo z 
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opoziční zastupitelů,  jako na revanš, příště chtělo 300 znaků navíc, myslím že s tím nebudeme mít 
problém, pane zastupiteli. Pan místostarosta Tomášek. 
 
místostarosta Tomášek – já děkuju za vyvolání, já se na PRIO dívám. A jako dívám se na to, z pozice 
předsedy, který nejsem, ale z pozice člena redakční rady, a žádné disproporce jsem si v tomto případě 
nevšiml, takže budeme na to dbát, aby těch 600 znaků bylo vždycky dodrženo. 
 
p. starostka – tak, děkuji, nevidím už nikoho přihlášeného do diskuse, takže já bych uzavřela bod číslo 
2 a můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 3, a to je diskuse občanů. Já poprosím pana 
XXXXXX, aby přišel tady dolů k mikrofonu, který je určen pro občany a popovídal nám o tématu 
politická kultura. 
 
p. XXXXXX – dobrý den vážená paní starostko, dobrý den vážení zastupitelé, dámy a pánové. Opět ta 
politická kultura, opět velký průšvih. Pokračování, v pokračování veřejného projednávání ekologizace 
veřejné dopravy Ostrava Poruba. Dne, čtvrtek 8. 4. 2021, od 15 hodin 30 minut, systém on line, 
počátek. Pokračování veřejného projednávání, druhá půlka on line. Kdo si dovolil, prosím vás, něco 
k nám, občanům, takhle to si zařídit, ve svůj prospěch.  A a já si myslím, že všichni zastupitelé, včetně 
rady, jste všichni složili slib, že budete mimo jiné taky dodržovat zákony České republiky. A tady je to 
zjevné, že vy ty zákony nedodržujete. A všichni ti, co zvedli ruku pro tento projekt, si myslí, že utečou 
od spravedlnosti. Já si myslím, že ne, protože v tom vláčku oni sedí s těma, kdo toto způsobil, nebo 
kdo toto si to takto vyřešili po svém. Je to konec demokracie a totální diktát. A pan Vondrák,  pan 
hejtman,  tak bojuje o svobodu, o svobodu všeho. Je to tak pane Otisku, ta zasedání. Já jsem jenom tak 
krátce odskočil od toho. Takže kde je ta svoboda. Čili pokud budete moct a máte, budete chtít mít čisté 
svědomí, dělejte všechno pro to, aby jsme se eventuálně, když už to jak to má pokračovat a konečně se 
to ukončit,  tak, aby jsme tady, pokud se tady může projednávat, nebo jednat, co se týká zastupitelstva 
městského obvodu Poruba, tak já si myslím, že když tady už se projednávala jednou ta ekologizace, tak 
proč by se nemohla projednávat znovu. Oni si myslí, že to bude navalené tady, plné? Já si myslím že, 
že ten stav bude takový, že ty podmínky, nebo to nařízení vlády, ty zákony k tomu, že se, že budou 
dodrženy, čili to je k tomu, k té ekologizaci.  Bod číslo 2,  knihovna na Podrouškové ulici. Paní 
náměstkyně, jak se chválila různě v tisku, jaký to je skvost,  co se tam všechno krásného udělalo. 
Vážení, až to mrazí, co si Vy, volení, zase dovolujete k nám občanům. Na každé stavbě toho rozsahu, 
co byla knihovna, včetně toho parčíku přilehlého, existují nějaká pravidla, kontrolní dny na stavbě, to 
většinou bývá jednou týdně, většinou to bývá ve čtvrtek, potom je kolaudace, samozřejmě zase je 
možné tam připomínkovat ty věci, které se shledají závady, a tak dál, a nakonec já si myslím, že to spíš 
to projednávání, včetně těch kontrolních dnů, jste tak nějak spíš brali, v nějakém přátelském, možná i 
veselém duchu. Protože kdyby byl, kdyby tohle to bylo projednáváno, anebo kontrolováno, tak jak by 
to mělo být, tak by to nebylo území, já to přeženu, tisíce jezer jak ve Finsku, že ten terén by vypadal, 
jak má vypadat, a ne, mít z toho líheň komárů, i přesto, že tam je dětské hřiště, už jaro nabíhá, budou 
bouřky, budou deště, teplo, a tak dál, čili líheň komárů, a hned součástí je dětské hřiště. Že se 
nestydíte, takhle převzít stavbu, s takovými nedostatky. Já to neříkám, jako přímo na Vás, ale byli jste i 
vy, jako obvod, určitě účastníky kolaudace. A teď bod číslo 3, autobusy Dopravního podniku Ostrava, 
nebudu to zavádět dál, a co se týká řidičů, ale jenom se zmíním o lince číslo 40. 
 
p. starostka – p. XXXXXX, já Vás jenom poprosím, už jste překročil o minutu, takže byste chýlil k 
závěru, děkuji. 
 
p. XXXXXX –  já si myslím, že je půlhodina na diskusi a zase z té z té půlhodiny neukradu toho tolik, 
abych vyjádřil to, co je nutné. Prosím vás, buďte tak aspoň slušní a nechte mě v té věci domluvit.  Co 
se týká čtyřicítky. Vyřešit tento problém, je jednodušší, není tak složité, jak hřebík, obyčejný hřebík, 
není to tak složité. Jenom by to objelo Globus, zastavili byste se, zastavil by se na zastávce Glóbus, 
vystoupili by lidi, nastoupili by lidi a pokračoval by autobus, každý autobus, každá čtyřicítka, 
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pokračoval by na Opavskou, kde by měla konečnou. Čili podmínky, které jsou kladeny a nebo 
požadovány řidiči, by byly splněny. Sociální zařízení by tam bylo, a bylo by to bez problémů. A nějaké 
tlachy generálního ředitele, které jsem dostal, tak já mu pěkně děkuji za to, ještě jsem neměl čas, ale 
brzy se s ním telefonicky spojím, budeme na to téma diskutovat. Protože lhát se nemá ani v dopise. 
Děkuji vám za pozornost a žádám písemnou odpověď. 
 
p. starostka – děkuji vám pane XXXXXX za otázky. Já bych vás chtěla poprosit, vždycky tak 
plamenně diskutujete. Jestli by jste mohl někdy trošku použít klidnější tón, protože my si tady někdy 
připadáme,  jak na lavici obžalovaných. Chápu,  ale pojďme to trošičku zklidnit a udělejme to věcnější. 
Já jenom pár slov k těm vašim všem třem bodům jedná se v podstatě o vždycky jiný subjekt, na který 
jste si v uvozovkách stěžoval, nebo kterému jste dneska mluvil. První krajský úřad a úředníci krajského 
úřadu, druhý investor město, a třetí v podstatě DPO. Nicméně já zkusím aspoň komentovat ten druhý 
bod. My jsme byli na kontrole na ulici Podroužková, kde byla postavena nová knihovna, respektive 
rekonstruována, plus tam byl upraven ten přilehlý parčík, dalo by se říci parčík, nebo-li ten přilehlý 
veřejný prostor. Máte pravdu, že jsou tam věci, které půjdou do reklamace. My už jsme upozornili 
investora, a to je město, kontaktovali jsme odbor investiční, už tam opravdu intenzivně komunikujeme, 
a už v tuto chvíli to bylo nahlášeno jako reklamace, tzn., že zhotovitel to bude opravovat, ten veřejný 
prostor. A úplně stejně je potřeba po každé stavbě, která proběhne, počkat nějakou dobu, protože 
nějaké dílčí úpravy vždycky toho veřejného prostoru tam časem prostě nastanou. Některé ty věci si 
sednou, některé ty věci se začnou používat, a prostě to je běžná praxe na stavbách. Neznamená to, že i 
když bylo to dílo převzato, tak už tam nikdy nikdo takzvaně ani nepáchne a nebude upravovat to, co 
tam ještě k té úpravě, samozřejmě v nějakých následujících dnech či týdnech bude potřeba opravit. 
Takže to je k tomu druhému bodu myslím vyčerpávající odpověď, protože je to v řešení.  Neznamená, 
že to nikdo neřeší.  A k těm ostatním dvěma bodům Vám tedy odpovíme písemně.  Děkuji. 
 
p. XXXXXX – a ještě k tomu parčíku a ke knihovně. Co se týká závad, tak většinou, anebo ne 
většinou, vždy okamžitě při zjištění a jak to jako to mělo být zjištěno, při kolaudaci, tak okamžitě se 
závady odstraňují. A vy jste ještě nedali ani požadavky na vyřešení těchto problémů? Aspoň tak jste to 
řekla. 
 
p. starostka – já jsem Vám řekla, že už se to řeší, a že je to v reklamačním řízení?  
 
p. XXXXXX – že se to řeší, to už mělo být vyřešené.  Je jaro, teď tam budou jezdit auta, budou tam 
lidi lítat s lopatama, atd., s hráběma, dělat úpravy. To už mělo být dávno vyřešené. Děkuji za 
pozornost. 
 
p. starostka – děkuji Vám pane XXXXXX. Tak já tady mám  další přihlášku do diskuse občanů, a to je 
paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,  pardon, teď 
jsem přečetla adresu. A je to téma rekonstrukce parkování Duha, nesouhlas s vykácením stávajících 
borovic. Pojďte prosím, paní XXXXXXXXX, jinak ze záznamu samozřejmě bude vystříhnuto to, jak 
sem řekla vaši adresu, aby to bylo anonymizováno.  
p. XXXXXXXXXX – dobrý den všem já, bych chtěla k té oznámené věci říct teda, že bych chtěla 
vědět, když se tam má realizovat taková rekonstrukce, jaký je záměrem, a vede se už o tom stavební 
řízení, tak má se tam zrušit několik parkovacích míst v tom prostranství, které tam je u trhu, tak kde 
tam budou ti lidi parkovat, kteří tam v tom okolí bydlí? Protože tam je už dnes velký nedostatek 
parkovacích míst. V době, kdy dnes je spousta lidí na home officech, a prostě jsou doma, tak už ve 4 
hodiny odpoledne se tam prostě nedá najít parkovací místo. A jestliže se uvažuje, že se tam to 
prostranství, které tam je u trhu, a je tam parkoviště, zruší jako parkoviště, a bude se tam budovat 
nějaká relaxační zóna podle vizualizace, která k tomu je k dispozici, tak to vypadá, že tam bude nějaká 
U rampa, tak proč se neuvažuje o tom, že ta U rampa se udělá třeba tam, jak je volné prostranství ve 
škole, jak je školní hřiště, kde se nějaké hřiště zrušilo a teď je tam taková volná plocha vybetonovaná 
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nebo vyasfaltovaná.  Jako lidé, kteří tam bydlí, jsou zásadně proti rušení tam těch parkovacích míst. A 
tak bych chtěla vědět, kde teda, pokud se to tam zruší, tak ti lidi budou parkovat. A další, co je, tak je 
teda dotaz, proč se tam mají likvidovat a mají se vykácet tam ty vzrostlé borovice. Aspoň tak je to teda 
v té vizualizaci, která je k tomu k dispozici. Proč se tam chtějí kácet ty borovice, které v podstatě jsou 
zelené i v zimě a podle té vizualizace je uvedeno, že by tam měly být vysazené nějaké nové listnaté 
stromy, které v podstatě v zimě jsou holé, a není na nich nic.  Aspoň teda já se řídím tu vizualizaci, 
která je k tomu k dispozici. 
 
p. starostka – určitě, my děkujeme za dotazy. Celou řadu věcí určitě uvedeme na pravou míru a 
odpovíme. Paní místostarostka Brodová.  
 
p. XXXXXXXX – a ještě bych, pardon, chtěla k tomu říct, jestli se neuvažovalo, já už jsem tedy o tom 
mluvila, jak bylo Sdílko, tam na Duze, že by se našlo právní a technické řešení k tomu, že by se 
vybudovaly parkovací místa na výměníku, který je, aktuálně patří je Veolii. Protože pokud by se 
taková cesta našla, tak by tam vzniklo minimálně 50 parkovacích míst pro tamto prostranství, těch 
několika paneláků, které tam v okolí jsou. Ale už teď budu mlčet. 
 
p. starostka – všechno, já jsem Vás možná přerušila, se omlouvám, já si Vás pamatuju ze Sdílka, vím, 
že jste, že jste se na to ptala. Paní místostarostka Brodová, pak možná doplní pan místostarosta Otisk, v 
rámci toho parkování. Děkuji. 
 
místostarostka Brodová – dobrý den, já děkuju paní XXXXXXXXX za zájem a za dotaz o ten projekt. 
Já na úvod jenom opravdu znovu připomenu, že obojí, o čem paní XXXXXXXXX mluvila, tzn. jak 
zmiňované kácení, tak rušení parkovacích míst, je součástí projektu komplexní revitalizace, komplexní 
proměny veřejného prostranství v lokalitě Duha. Pokud jde o to parkoviště tak samostatným projektem, 
který se v tuhle chvíli zpracovává nebo je v jakési fázi, je rozšíření parkoviště stávajícího o několik 
metrů o několik desítek metrů výše na náměstí Antonie Bejdové s tím, že vlastně na základě tohoto 
rozšíření plus s parkovacími místy a se kterými počítá i samotný projekt té revitalizace, tak v podstatě 
nedojde ke zhoršení té situace v lokalitě, dojde k mírnému zlepšení, neříkám, že k zásadnímu ale 
k mírnému. Takže ten úbytek parkovacích míst na té ploše, ve které tak, jak jste řekla, tam má 
vzniknout opravdu relaxační pobytová plocha se zelení, s herními prvky, s posezením, s mobiliářem, 
tak namísto tohoto, parkoviště nebo ta parkovací kapacita bude nahrazena rozšířením parkoviště o 
několik desítek metrů výše. Pokud jde o tu U rampu, o které jste mluvila, já se přiznám, že o žádném 
takovém prvků v tom projektu nevím, možná je to jenom třeba tak, že tak působí ty vizualizace. Já vám 
určitě jako komukoliv, kdo má zájem o ten projekt nabízím, přijďte prosím, klidně na radnici, vše si 
ukážeme přímo v projektu, ve výkresech, v mapě, vše si vysvětlíme, nicméně, prvek typu U rampy pro 
skateboardisty nebo kolaře, s takovým se tam určitě nepočítá. Co se týče těch borovic nebo obecně 
úpravy kácení zeleně v rámci toho projektu, tak myslím si, přiznám se, že úplně samozřejmě vám 
neřeknu každý detail toho projektu, ale asi tuším nebo tuším, které stromy máte na mysli a ty by se 
kácet měly, zároveň, ale je důležité říct, že v rámci celého toho projektu se kromě kácení, které bude 
nezbytné počítá samozřejmě s novou výsadbou. Ta výsadba překročí významně počet kácených 
stromů, zároveň pokud budete mít zájem a opravdu se domluvíme a potkáme se k tomu projektu, 
máme samozřejmě i odborné zhodnocení stavu veškerých stromů v lokalitě, včetně těch kácených. 
Neříkám, nebo nejsem si jistá, že to, co teď řeknu, platí přesně pro ty tři borovice, o kterých jste 
mluvila, ale z toho odborného posouzení stavu těch stromů vyplývá, že velká většina z nich jsou 
neperspektivní nebo stromy, které na daném stanovišti nejsou vhodně umístěny, mají některé mají 
zdravotní problémy, mají problémy, co se týče provozní bezpečnosti, takže znovu říkám i takové to 
posouzení odborné je k dispozici, budete-li mít zájem, není problém se k tomu potkat a vše se 
vysvětlit. 
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p. starostka – tak já děkuji, možná poprosím ještě o ten, tak určitě pojďte. 
 
p. XXXXXXXXX –  no, ono totiž takovému vykácením došlo tam před poštou, a jestli to tam znáte, 
na tom prostranství, tak ty stromy, které tam aktuálně jsou, tak ty se neuchytily. Já jsem mluvila o tom, 
že to jsou borovice, které jsou zelené i v zimě, takže to tam působí poměrně příznivým dojmem. A 
všechny stromy, které se zatím vysadili, tak jsou listnaté, a ty, které se tam v oblasti, jak dětské hřiště 
na ulici Bedřicha Nikodéma, které se jako jehličnany vysadili, tak se neuchytil ani jeden jediný. Říkám 
to proto, že tam denně chodím, protože to tam znám. A co se týká tam toho prostranství, jak jste říkala, 
že se tam bude rušit to parkoviště a bude se tam realizovat relaxační zóna, já teda si nějak 
neuvědomuju, že bych viděla, že by se u nákupního střediska rušily parkovací místa a vytvářela se tam 
relaxační zóna a případně teda pokud tam má zůstat to tržiště tak, tak kudyma budou ti trhovci tam 
nosit teda svoje zboží, které tam chtějí prodávat, a kde budou parkovat lidé, kteří tam chodí nakupovat? 
Mi to přijde, jako že to vymyslel někdo, kdo tam v té oblasti vůbec nebydlí, nebo tam s tím vůbec 
nemá nic společného.  Jako, proč to dělá tak, aby těm lidem se dělaly spíš věci naschvál, než aby se 
vybudovalo něco co ty lidi tam opravdu potěší. Protože vymyslet, že se zruší parkovací místa, kde dnes 
se nedá zaparkovat, mi přijde jako naprosto zcestná myšlenka. 
 
p. starostka –  já možná ještě nechám paní místostarostku Brodovou,  jestli chce doplnit? 
 
místostarostka Brodová – já samozřejmě chápu jako negativní reakce. V podstatě asi téměř na každou 
změnu, nebo myslím, že téměř každá změna vždy vyvolá nějakou negativní reakci. Já si myslím, že to 
parkování, co se týče kapacity, tak prostě ke změně nedojde, a pořád, i to, třeba nově  rozšiřované 
parkoviště, za mě, je určitě v docházkové vzdálenosti. To si myslím, že jako tady nebudeme úplně 
rozporovat, že bychom nutili lidi, aby parkovaly 2 km daleko, a šli i na tržiště, nebo i třeba k tomu 
nákupnímu středisku pěšky já nevím kolik kilometrů. Takže myslím si, že pořád to řešení je takové, 
které umožní to parkování v docházkové vzdálenosti, i pro ty návštěvníky trhů i pro návštěvníky 
obchodního centra.  
 
p. XXXXXXXXX – ale Vy jste hovořila o tom, že se vede záměr vybudovat další parkovací místa 
někde tam, na tom náměstí Antonie Bejdové. Neumím si teda představit, kde tam ještě chcete další 
parkovací místa vybudovat, protože tam je to poměrně dost už zabetonované nebo zaasfaltované, takže 
nevím, kdyby se tam další parkovací místa, v této oblasti, daly vymyslet. A mluvila jsem o tom rušení 
toho parkoviště, které tam je, protože, jak říkám, tam prostě jezdí ti trhovci a vozí tam to svoje zboží.  
A neumím si představit, že to tam potom budou nosit, asi na zádech, nebo jak to tam budou nosit? 
 
p. starostka – ne, určitě pro ně bude příjezd zajištěn. Celá řada věcí, jako, opravdu je řešena v tom 
projektu. Určitě o tom můžeme diskutovat hodiny paní XXXXXXXXX, ale já bych vás opravdu chtěla 
pozvat k nám, určitě si ten projekt můžeme rozložit, podívat na něho vysvětlit ty věci, jenom bych 
chtěl doplnit jednu věc. Tam probíhalo a je to opravdu X let zpátky, veřejné projednávání s lidmi.  
Probíhalo tam, studie na tu oblast, kudy lidé chodí, jak tam tráví volný čas, co tam dělají, co se jim tam 
nelíbí na té oblasti, naopak, co by chtěli zlepšit, naopak negativa nebo věci, které jsou pozitivní na té 
celé oblasti té lokality duhy a ze všech těch věcí byla nakonec zpracována tato studie, tento projekt 
pardon. S tím, že já chápu, že ne vždycky každý bude spokojen, protože každý si může představovat na 
tom daném určitému území něco trochu jiného, ale jestli přijmete pozvání k nám, rádi Vám řekneme tu 
genezi toho projektu proč, kde je umístěna daná věc, co se tam má vlastně v té lokalitě dít, protože 
určitě se spolu můžeme o tom bavit delší dobu, může si ty některé věci vysvětlit. Já chápu, že některé 
nemusíte úplně pochopit, je někdy dobré si to rozložit až říct si, kde co přesně je, aby jsme věděli. Já 
jenom poprosím ještě pane místostarostu Otiska,  aby doplnil tu vaši další otázku, co se týká toho 
dalšího místa na tu možnost vybudování parkovacích stání. Tam ještě zapadla ten jeden Váš dotaz. 
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místostarosta Otisk – já ještě možná bych doplnil nejprve ty borovice, o kterých byla řeč. Pokud 
myslíme ty samé, tak ty bude kácet GasNet v rámci rekonstrukce plynovodu, takže to nemá nic 
společného s naší akci, ale pakliže se bavíme o stejný borovicích, které myslíte vy. A ta druhá věc, co 
se týče výměníku Veolie, tak samozřejmě je to objekt, který patří jinému subjektu a nesmíme 
zapomínat, že v okolí tohoto objektu se nachází mnoho inženýrských sítí. Čili ta vyvolává finanční 
nákladnost v rámci přeložky by byla enormní, opravdu. Ale rozhodně můžeme se o tom pobavit, jak 
teď naznačila paní starostka, přímo na radnici, kdy si ten projekt podrobně ukážeme. 
 
p. starostka – kontakt na Vás máme? Pokud bychom pak někdy o přestávce dostali kontakt výborné. 
Paní Sobková si ho už bere. Tak, pan zastupitel Nespěšný se hlásí. 
 
zastupitel Nespěšný – paní starostko, vážená rado, vážení kolegové. Já jsem pověřen občanem panem 
inženýrem XXXXXXXXXXXX,  bych se zeptal na jednu záležitost týkající se právě té oblasti, která je 
blízko té Duhy. A to je ta nová knihovna a přilehlé parkovací místa, které tam vznikly. Já se přiznám, 
že nevím, kolik tam vzniklo parkovacích míst, ale když jsem se tam podívat, tak jsem na popud pana 
inženýra XXXXXXXXXXX opravdu zjistil, že se okamžitě zaplnilo a v ostatních lokalitách, 
přilehlých, se tak nic neuvolnilo. A v podstatě jeho dotaz spočívá v tom, zda radnice bude někdy řešit, 
nebo jestli se bude zabývat také tím, jestli v dané lokalitě neparkují, například firemní vozidla? Protože 
v tom okamžiku, jak jsem to tam viděl, já jsem to opravdu viděl na vlastní oči, tam vzniklo možná 20, 
možná 25 parkovacích míst, ale nikde to nebylo poznat. A pan inženýr se teda ptá, jestli radnice o tom 
problému tuší, nebo jestli se to bude někdy řešit, nebo jestli tahle záležitost bude nějakým způsobem 
do budoucna řešena? Děkuji.  
  
p. starostka – tak já děkuji za dotaz, ono to není fenomén jenom tam. Ono opravdu všude, kde v 
poslední době vznikly, ať už nové zatravňovací místa, nebo byla vybudována nová parkoviště nebo 
nová parkovací místa, tak se v podstatě ze dne na den zaplnila, okamžitě, a vlastně to nikde v té 
lokalitě příliš viditelné nebylo. A ono jsou i různé studie o tom, že čím víc parkovacích míst budeme 
dělat, tak ony se budou jednoduše zaplňovat, ale vlastně pořád jich bude jako nedostatek. Nicméně toto 
je určitě široká problematika, kterou se dlouhodobě zabývá pan místostarosta Otisk i ve své koncepci 
statické dopravy, kterou jsme schválili zhruba před dvěma týdny na radě, a tam v podstatě, když si ji 
přečtete, a ona bude zveřejněna během několika málo dní, pokud teda už zveřejněna není, můžete si 
celé tyto věci prostudovat. Nicméně já mu dám v tuto chvíli  slovo, aby doplnil mě, když tak dalšími 
konkrétními informacemi.  
 
 
místostarosta Otisk – tak, jak naznačila paní starostka, samozřejmě problematika parkování je mnohem 
širšího tématu, my samozřejmě v té koncepci statické dopravy máme určité nástroje a opatření, jak 
tomu zamezit, ale opravdu nebudeme řešit pouze konkrétně oblast okolo knihovny, ale řešíme celou 
Porubu tímto, těmito regulativy. 
 
p. starostka – tak, ještě pan zastupitel Nespěšný. 
zastupitel Nespěšný – takže, jestli tomu, jestli tomu dobře rozumím tak je to v řešení. Vy jste teď říkal, 
že to řešíte regulativy, já chápu, že to je asi záležitost celé Poruby, ne-li Ostravy, ale můžu se teda 
zeptat, jakými regulativy? 
 
p. starostka – tak pan místostarosta. 
 
místostarosta Otisk – těch nástrojů je samozřejmě celá řada. Jedním nástrojem, který jsme už uplatnili, 
tak to bylo vymístění dodávek v minulém roce, to jste jistě všichni zaznamenali, který právě míří 
zejména na dodávky, tedy firemní vozidla. Pokud se bavíme o firemních vozidlech, tak samozřejmě 
potom je velice složitá problematika, podobně jako u těch samotných dodávek, ačkoliv to na první 
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pohled vypadá vcelku jednoduše, tak ne každá dodávka je opravdu vlastníkem firma, někdy to je 
soukromá osoba, a v tu chvíli máte stejně ten problém, akorát se to trošku posune do jiné dimenze. Čili 
pouze zakázat firemní vozidla v Porubě u osob, které jsou např. OSVČ a jsou to normální firemní 
vozidla typu osobní automobil, určitě není krok správným směrem. 
 
p. starostka – tak děkuji, já opravdu Vás odkážu na tu koncepci statické dopravy. Byť má tedy mnoho 
stran, ale jsou tam opravdu velice zajímavé informace i výstupy z různých studií i různé příklady z 
praxe, kde se řešila problematika parkování ne jenom z měst ve světě, ale i u nás v České republice. A 
myslím si, že jsou tam opravdu zajímavé věci, které, kdo se tím nezabývá, tak mu asi ukážou tu cestu, 
která je možná, jakým způsobem statickou dopravu v budoucnu řešit. Tak, pak pan zastupitel Drastich. 
 
zastupitel Drastich – tak já bych ještě odpověděl tady občance a zarámoval trošičku tu problematiku té 
rekonstrukce Duhy – druhá etapa. Jestli si vzpomenete, já jsem tady měl dvě vystoupení. Jedno 
vystoupení bylo ohledně toho, že jsem nafotil všechny ulice, Raimunda Prchaly,  Bejdová,  Bayera 
okolo Albertu atd. Všude je každé místo zaparkováno, včetně i v zatáčkách atd. Tzn., nebylo zde navíc 
žádné parkovací místa a vzhledem k té studii, kterou tady před sebou mám, bylo navrženo, že ty místa 
před cukrárnou zmizí.  A já jsem se ptal, kde ti lidé budou parkovat. Odpověď se mi dostalo od paní 
místostarostky Brodové, že nevnímá problém parkování v této lokalitě. Pak jsem měl druhý výstup, a 
tak jak říkala paní starostka, byl tady výzkum veřejného mínění, který organizoval úřad Poruby, a ptal 
se těch lidí, co chtějí v té dané lokalitě. A z vašeho výzkumu nebo z našeho výzkumu jednoznačně 
vyplynulo, že chtějí zachovat tu stávající zeleň co tam je, a chtějí zachovat parkovací místa. Podle 
mého názoru pan Kotek, architekt to vůbec neviděl tady toto, protože navrhl úplně proti smyslu a proti 
vůli těchhle občanů, že parkovací místa zmizí vykácí se to, vysadí se nové stromy. Opět jsem měl 
otázku na paní místostarostku Brodovou. Proč jdete proti vůli, když už jste se jich ptali těch občanů, 
tak proč jako nedodržíte tu jejich vůli. Odpověď zněla – my na to máme jiný názor.  Na základě toho, 
na základě těchhle dvou odpovědí není další diskuse s paní místostarostkou Brodovou. My máme 
dobré vztahy s panem místostarostou Otiskem, přijdeme na místo, k němu do kanceláře, vyřešíme 
problém. Pokud někdo má takový názor,  tak nevím, co by jsme tam jakoby řešili.  Proto se na mě 
obrátili občané, ať se to nějak řeší. Takže vymysleli, že bude petice, samozřejmě nikdo nechtěl založit, 
tak jsem ji založil já. Je 100 občanů na epetici, kteří jsou proti tomu, aby to bylo v tom stavu, jak je 
navrženo a 50 dalších podpisů, kteří jsou podepsaní ručně.  Je covidní doba, takže většina je 
elektronicky.  Na základě tohoto, a to bylo loni asi, jste dospěli k závěru, a jsem tomu rád, že teda ty 
místa tam budou chybět, a jak jsme se teďka dozvěděli, budou rozšířené parkování u náměstí Antonie 
Bejdové o další parkovací místa.  Jenom, tak jak bylo řečeno, tam sice je legálních 27 parkovacích 
míst, ale ve skutečnosti tam parkuje mnohem víc aut, protože nejsou kde parkovací místa, takže až to 
budete navrhovat, tak počítejte, že potřebovat minimálně 36 míst, abysme měli velkou nulu, protože, 
aby se to nějakým způsobem vyrovnalo. Já jsem sám překvapen a budu se dívat, jak to dopadne, 
protože ten návrh je takový, že to bude od náměstí Antonie Bejdové k levé části směrem k  Bedřicha 
Nikodéma, je tam zelený pruh, pak je chodník, zelený pruh aleje třešňové, atd.  Takže na tom zeleném 
pruhu jsem zvědav, co řekne Odbor životního prostředí, protože doposud, co jsem já vnímal, tak tady 
nejel vlak přesto, aby se zelená tráva přeměnila na šedý beton, jako. Pokud je už nějaká změna, v 
nějaké koncepci, a vyřešíte to, tak aspoň budeme mít nulu, že ti lidé budou mít kde parkovat. 
Nemluvím o tom, že naproti je Rajmunda Prchaly, kde nemají absolutně, kde parkovat.  Parkují právě 
na tomhle místě, ale dobře, budou chodit na Bejdovou směrem nahoru prostě nějakým způsobem si 
projdou. Pokud se podíváte na to, jak jste se bavili o tom skaetovém hřišti, všechny plochy zelené, kde 
je tráva jsou zelené, barva zelená. To je opravdu šedá plocha, je tam vypouklina buď nahoru nebo dolů,  
tzn. bude to nějaké oddechové centrum pro, říkám,  spíše nějaké mladší ročníky, nevím, jak bylo 
řečeno, tady je nákupní centrum tady by ti lidé se měli rychle dostat k tomu nákupu, měli by se tady ti 
stánkaři nějakým způsobem zásoby atd. atd. Pokud se podíváme na lokalitu základní škola Ivana 
Sekaniny, já si dovolím říct, že to je nejhorší hřiště, které možná v Porubě je. Tam už chybí plotové 
dílce, tam není ani ovál, tam není ani doskočiště, tam ty 2 betonové hřiště už nemají nic,  ani na 
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Zápis  
košíkovou atd. Takže místo těchhle peněz, které se umisťují zde, tak aby se mohly klidně investovat 
tam, děti by měly, kde sportovat atd. Bylo by to všechno v symbióze. Já jsem to chtěl toto zarámovat, 
takto, a budu věřit tomu, že aspoň, když už nic, tak vyřešíte ty parkovací plochy. Protože, pokud se 
budeme bavit o zeleni, jasně, že tam vysadíte 20, 30 stromů,  je super věc. Pojďte se podívat na váš 
výsledek první etapy u České pošty.  Tam je 14 stromků, asi takhle tlustých, ani 1 zelený lístek, hasiči 
z Pustkovce tam jezdili v podstatě každý týden, nalili tam hektolitry vody, aby se to vůbec chytlo a nic. 
Ta plocha je neprůchozí, protože jste tam nechali zatravňovací tvárnice, možná, že kdyby jste tam dali 
trávu, uděláte lépe. Lidi tam zakopávali, takže jste to vyřešili, takže jste tam prvně nasypali bílý štěrk, 
pak to ručně naši pracovníci vybírali, z té trávy ten štěrk, byly tam jak Popelka, a nasypali tam šedých 
štěrk, a tím se to jako vyřešilo. Ta lokalita vypadá, jak by měla 25 let odžito. To není 3 roky zpátky. 
Tzn., pokud budete pokračovat v tomhle systému, tzn., že tam vysadíte nějaké tenké stromečky, které 
rozkvetou možná se zazelení za 5 let, jak říkala, my jsme byli hrdí na to, že tam máme jehličnany, že 
jsou zelené i celou zimu. Jestli tam vede plynovod, já si nejsem jist, ten vede jinde, už jste i vysekali 
některé stromy, tak se dá přece domluvit s nějakou přeložkou. Děláte tam přeložku elektrické energie, 
tam přeložku internetového připojení atd. Takže 1 další přeložka asi v tom, ale v celkovém konceptu 
jako nehraje roli. Ale prostě jste se nějakým způsobem takým rozhodli. My tam žijeme, a my by jsme 
chtěli, ať ti občané, kteří tam chodí a budou chodit a žijou tam, aby to bylo pěkné. Celý projekt bude 
stát 200 mil., já věřím tomu, že když se někde nalije 200 mil., takto bude vypadat pěkně, ale proč tam 
nezachováte ty dominanty, co tam jsou, borovicový háj,  březový háj,  břízy tam jsou atd.,  a do toho 
zakomponujeme další věci.  Takže nečekám žádnou jakoby, odpovědět, já jsem to chtěl nějakým 
způsobem zarámovat, tady tuhle  
dnešní diskusi. Děkuji. 
 
 p. starostka – děkuji vám pane zastupiteli, přesto odpovím. Protože vždycky ty informace posunete do 
určité jiné roviny, do malinko jiného kontextu a pak z toho vyplyne úplně jiný výstup než to vlastně 
vůbec je. Já bych tady ještě chtěla doplněno informaci. Vy se tady obracíte na nás, že jsme udělali 
první etapu. Nikdo z nás, kdo tady sedí, nebyl u první etapy, u realizace první etapy. My jsme ji 
převzali a už jsme se o ní muset nějakým způsobem postarat, tak, aby byla jako funkční. To je první 
věc, kterou jako musím doplnit, protože to tak je.  Vy se obracíte na nás, my jsme udělali,  my jsem 
skutečně u toho nebyli. Ani u toho projektu, ani u té realizace. To jenom pro doplnění. Já nechám paní 
místostarostku Brodovou, na kterou směřovalo hodně ze začátku té vaší, vaší řeči. 
 
místostarostka Brodová – mně už asi ani neudivuje Vaše interpretace skutečnosti nebo věcí, které 
zazněly, nebo které jsou objektivní. Takže znovu připomínám že, konkrétně Vám jsem opakovaně 
nabízela, abychom si detaily projektu prošli, aby jsme se potkali, aby jste se na to podíval, pokud si 
nevzpomenete, tak si prosím připomeňte mou písemnou odpověď z jednoho z předchozích 
zastupitelstev. Nikdy jsem nic takového nestalo. Objektivní informace se nešíří, šíří se polopravdy, 
znovu tak, jako jsem nabízela paní občance, znovu nabízím i Vám, prosím, na zastupitelstvu zřejmě 
není místo rozložit si 4 velké výkresy ukázat si na mapě všechny,  ukázat si dendrologické posouzení 
všech stromů, včetně těch borovic. Já si myslím, že možná budete překvapeni, jak odborníci posuzují 
stav těch stromů a konkrétně těch borovic, opakovaně jsem vám to nabízela, nikdy jste toho nevyužil. 
Já vás prosím, vyzývám vás znovu, prosím, přijďte, opravdu, rozložíme si celý projekt, projdeme si 
jeden detail za druhým, ukážeme si 1 každý kácený strom, ukážeme si ho, jak ho hodnotí posudek, 
ukážeme si, v kterých místech jakou náhradní výsadbou se mají ty stromy nahradit. Tam nejde o 
likvidaci zeleně, tam jde o její obnovu o její nahrazení. Já samozřejmě chápu, že je smutné, že se 
neujali 2 nově vysazené stromy v etapě 1 u pošty, já to nezpochybňuju, že se tak stalo, určitě to není 
dobře, řeší se to, tak jak řekla paní starostka. Jestli tady chceme, aspoň já bych chtěla, aby tady zaznělo 
jedno číslo, tak nově vysazovaných stromů, jenom v té, vy říkáte druhé etapě, my říkáme v první etapě, 
bude 58. Ne 20 nebo 10, bude jich 58. Navrhovali je odborníci, ale bude u některých z nich u těch, 
které jsou, například ve zpevněných plochách, bude použita nová technologie, tzv. prokořenitelných 
buněk,  které těm stromům poskytují mnohem lepší životní prostor pod zemi, pro jejich kořeny lépe 
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absorbují vodu a tím pádem ty stromy by měly lépe prosperovat. To jsou všechno věci, které ten 
projekt obsahuje a které bychom Vám sdělili, pokud byste měl třeba, konkrétně Vy osobně zájem, se ty 
detaily opravdu dozvědět. 
 
p. starostka – tak děkuji, s technickou pan zastupitel Drastich. Pojďte nám udělat radost a přijďte se 
podívat na projekt, pane zastupiteli. 
 
zastupitel Drastich – právě to jsem chtěl říct. Já Vás beru za slovo. Ale mi to nevysvětlujte, vysvětlete 
to těm lidem, kteří tam budou bydlet. Takže já Vám navrhuji, je tam družina u školky, u školy teda, 
samozřejmě, teď to nejde, a stejně, pokud vím, tak ještě nemáme nějaké povolení k tomu, aby jsme to 
dělali a bude tam ještě připomínkové řízení zaujatých stran. Tzn., pojďme se domluvit, až se to 
trošičku rozvolní, až se budeme moci sejít udělejte schůzku v té družině, pak tam přijdou ti občané, a 
vy jim vysvětlete, jak ty stromy jsou strašně hrozné, že se to všechno musí vykácet a že to parkoviště 
tam nebude, aby tam bylo něco jiného a podobně. Takže mi nemusíte, ale pokud dáváte nabídku tak já 
ji beru, ale ne pro mě, pojďme udělat větší sezení, a s těmi lidmi co tam bydlí. 
 
p. starostka – víte, větší sezení s těmi lidmi probíhalo několikrát. Já se k tomu jako musím vrátit, 
protože tam opravdu ta veřejná projednávání i představování toho projektu v době projektování a už v 
době studie probíhala. My se tomu samozřejmě nebráníme tomu vašemu návrhu, my ho rádi znovu 
představíme ale, jinými slovy vy jste opět odmítl to, abychom Vám ten projekt představili podrobněji. 
Děkuju Vám, už nemusíte odpovídat, vy to vždycky rád říkáte. Tak pan zastupitel Kubín. 
 
zastupitel Kubín – dobrý den všem v sále. Nechtěl jsem se tady k tomu budu vyjadřovat, ale paní 
občanka mě tak nějak motivovala. Takže já bych ten rámeček, který tady nastavil pan kolega Drastich, 
tak já bych ho ještě trošku rozšířil. Začnu reakcí na informaci paní Brodové že, že výsadbu zeleně a 
plány zeleně dělají, dělají odborníci. No, ono to je sice pěkné, ale pak tam žijí reální lidé. Zkuste se 
podívat po celém osmém obvodě, jak dopadaly stromy, nebo jak dopadají stromy z náhradní výsadby. 
Prostě velké procento jich je uschlých. Zkuste se podívat, kde ty stromy vůbec jsou sázené? Třeba v 
parku mezi Duhou a Olympií jsou stromy sázené přímo v korunách těch dospělých stromů, respektive 
pod jejich korunami tzn., nemá kaj, nemají kde růst. Nevím, jestli to navrhoval odborník, nebo jestli to 
jenom šlendrián té firmy, která je sázela? Ti lidé chcou žít teď. Jak dopadla, jak dopadla revitalizace 
kolem pošty? No, tak ve finále borovice nejsou a jsou tam uschlé stromy a dlažba, na které si lidí téměř 
lámali nohy, čehož jsem byl svědkem několikrát a nakonec se to zasypalo. Já jsem vám několik krát 
řekl, že radnice z peněz daňového poplatníka si myslím, že by měla řešit problémy, problémy, které 
jsou, co řešíte? Vy řešíte to, že jste učinili prostor od Duhy až někde k požární zbrojnici jako 
architektonicky významný, a to už jsem tady říkal asi dva krát a zamezujete družstvům bytovým, aby 
podnikali ve smyslu že, že mají plakát na, na fasádě? Prostě ochuzujete je o, o jejích možný nějaký, 
nějaký zisk. Tak to to by vám šlo. Když se poukazuje na restauraci, která ruší všechny občany, že tam 
občurávají opilci do tří do rána, do tří do rána baráky, na tom samém prostranství, furt se pohybujeme 
u Duhy, abychom, abychom byli konkrétní, no tak pan místostarosta Tomášek řekne, že si občané musí 
zvyknout, že některé problémy jdou řešit stěží. No ano, tyto problémy jdou řešit stěží. No tak budeme 
řešit to, že zrušíme parkovací místa, před chvilkou paní starostka řekla, že přístup trhovců bude 
zajištěn. No to já jsem teda zvědav, jak bude přístup trhovců zajištěn? Když jediné možné parkoviště je 
to, které se zruší a vytvoří se tam zóna, rozšíří se o několik desítek metrů, jak říkala paní Brodová, 
parkoviště na Antonie Bejdové. No tak pár desítek metrů, tak to teda chci vidět, kde těch pár desítek 
metrů je? Tam prostě pár desítek metrů není, protože to je betonový plac ještě s podzemními 
kontejnery jo, tzn., já doslova a do písmene tady souhlasím s občankou, která tady pronesla, řekněme, 
nějakou nespokojenost nebo stížnost a vyzývám, vyzývám radní a celou radnici, aby řešili, aby řešili 
věci, které občany pálí a ten život zkvalitňovali a nekazili věci, které fungujou a které prostě mají 
potřebu nějak měnit.  Jo, já nevím,  kdo tam chce odpočinkovou zónu, když tam je funkční parkoviště, 
no, od parkoviště nemůžeme čekat, že bude nějak moc krásné. Ale prostě ti trhovci jinou variantu 
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nemají. No, tak tam asi ten trh pak nebude, podle mých nějakých propočtů logických. Je tam krásná 
izolační zeleň kolem cesty, no tak udržitelnost byla do minulého roku, tak ji zrušíme prostě, uděláme 
tam, vymyslíme tam, něco jiného. Takže ještě jednou, řešme věci, které nás pálí a nechme věci, které 
fungují. Děkuji.  
 
p. starostka – já děkuji, že jste skončil tím slovem věci, které fungují. Já si nemyslím, že vizuální a 
reklamní smog v Ostravě fungoval? Proto ho město začalo řešit. Reklamní agentury a reklamy, které 
byly naprosto všude, jako nefungovaly, protože nám zaplavovaly veřejný prostor. To je jedna věc, 
kterou jste zmínil. Druhou věc, kterou jste zmínil, byly restaurační zařízení, které v té lokalitě dělaly 
opakovaně problémy. Máte pravdu, my jsme je řešili. Řešili jsme je opakovaně, máme určité dohody, 
máme určité výstupy ze schůzek, s těmi jednotlivými restauračními zařízeními, a to nejenom u Duhy, 
ale i u jiných, jiných, restaurací, jako například na pátém obvodě jsme dokonce v tuto chvíli 
vypověděli zahrádku jednomu z restauračních zařízení, protože se tam opakovaly úplně stejné 
problémy, jako například u Duhy. Takže také lež toho, že něco neřešíme. To je taky, jedna z 
problematik, kterou jste tady otevřel. Vy jste těch problematik otevřel více. A já se opravdu musím 
ohradit, že neřešíme věci, které občany pálí. Není to pravda, protože tady máte jasné důkazy, které 
Vám mohu, mohu, předložit. A co se týká zeleně vůbec v Porubě, tak to je problém, o kterém by jsme 
se mohli bavit opravdu hodiny. Zeleň v Porubě, a ono se to i hodně ukazuje, a je vidět, že už i občané 
to velice často vnímají, protože když čtu různé diskusní platformy na, na, sociálních sítích, ale i jinde, 
tak už i oni velice často vidí, dokonce vizuálně na zeleni, že v posledních létech vypadá čím dál tím 
hůře, a je potřeba ji začít obnovovat. Já už jsem to vysvětlovala a budeme to dále vysvětlovat, ať už 
prostřednictvím Pria nebo jiných platforem, kde víme, že Poruba se stavěla v určitém období, a také se 
zeleň vysazovala velice živelně v určitém období. Ta zeleň po určité době dožívá, ať chceme nebo 
nechceme úplně stejně, jako lidé stárnou, stárne i zeleň. A to, že se má plánovitě, promyšleně, opravdu 
odborně začít pomalu obnovovat v rámci jednotlivých projektů, je přece dobře. Máte pravdu, a to tady 
padlo, že některé vzrostlé stromy vzrostlejší stromy, čím vzrostlejší strom je a nasadí se, tím má horší 
pravděpodobnost toho, že se uchytí. To říkají odborníci, prosím vás, ne já. Já jsem laik, ale já 
odborníky poslouchám. Tudíž je vždycky riziko, že čím větší stromy se vysadí, ano, že se neuchytí, to 
je pravda. Tzn., vždycky je to trošičku boj o tom, nastavit, nastavit, tu výšku nebo tu vzrostlost tohoto 
stromu, aby dávalo hlavu a patu.  Nicméně, další kácení a různá obnova zeleně, která probíhá, tak jsou 
sociální sítě, pardon, inženýrské sítě, na kterých kdysi probíhaly výsadby, aniž by to někdo věděl. 
Tudíž po X letech, když se rekonstruují inženýrské sítě, tak dochází ke kácení.  A my opět s těmi síťaři 
přicházíme do kontaktu snažíme se s nimi vyjednávat náhradní výsadbu. Tam, kde ji pokácí, tak je 
potřeba, aby prostě vysadily nové stromy. A to je prostě postupná obnova, která se bude dít během X 
dalších desítkách let v rámci Poruby. To není o tom, vy jste někdo řekl, my žijeme teď, nevím teď si to 
řekl pan Drastich nebo někdo jiný. Ano, ale naše děti a naší další potomci tady budou žít dalších X, 
další desítky let. A já si myslím, že je trošku jako sobecké, uvažovat o tom, že já žiju teď. Tak mě 
zajímá, co tady mám teď. Ale co tady bude za 10 let, to už neřešíme, to je přece nesmysl. Pardon, já 
jsem se trošku rozohnila, ale musela jsem na to reagovat, protože vy někdy opravdu zbytečně některé 
informace přetáčíte a dáváte do jiných novin.  Děkuji. Pane zastupitel Drastich s technickou. 
 
zastupitel Drastich – jsem chtěl jenom na pravou míru uvést to minulé funkční období, kdy za tenhle 
resort zodpovídala paní Zuzana Bajgarová,  za hnutí ANO, a teď je vlastně náměstkyně investiční a na 
městě. Takže měli jste to v gestci. Jo, tu první etapu té Duhy. Děkuji. 
 
 p. starostka – ano, ale nikdo z nás tady neseděl. Je to tak? To je pravda, kývete. Tak, já jsem řekla 
pravdu. Nikdo z nás, kdo tady dneska sedíme, tak jsme tady neseděli.  Jenom zase pro upřesnění přesné 
informace, které ale děkuju, ale dobrá. Já se dívám, že jednáme více než hodinu, teď nevím, kde je pan 
Gajdáček, tady, trošku tápu, protože jste jinak rozesazení, a takže já navrhuju v tuto chvíli pauzu, a 
sejdeme se za 10 minut. Děkuji vám. 
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Po přestávce: 
 
p. starostka – tak znovu vás poprosím, abyste se vrátili na svá místa, přestávka skončila, abychm 
bychom mohli začít.  Tak, do diskuse občanů už není přihlášen žádný další občan, takže já ukončuji 
tento bod a můžeme jít na projednávané materiály. 
 
Materiál č. 1 - Vyhodnocení Akčního plánu 2020 
 
p. starostka – otevírám diskuzi k materiálu. Tak, paní zastupitelka Onderková. 
 
zastupitelka Onderková – dobrý den všem, jak by měla dotaz jedné položce, ono se to týká opět 
projednávané Duhy, kterou jsme tady diskutovali, je tam uvedené financování města ve výši 
200 000 000 zhruba. Já bych si chtěl zeptat, jakým způsobem, jestli má na to město alokované peníze, 
případně pokud nemá, tak jestli budeme čerpat nějaké dotační tituly, nebo jak bude tato akce 
financovaná. Děkuji. 
 
p. starostka – taky děkuji za dotaz paní zastupitelko. Odpoví paní místostarostka Brodová.  Případně 
doplním. 
 
místostarostka Brodová – tak jak z toho vyplývá, existuje dohoda s městem, že vlastně projekt 
revitalizace Duhy zafinancuje město, nikoliv, tzn., nepůjdou na to finance z městského obvodu. Ten 
dokončí projektovou přípravu, ale samotnou realizaci zafinancuje město. Město pro letošní rok 
vyčleněné peníze pro první etapu mělo, počítalo se s realizací v letošním roce, nicméně i s ohledem na 
probíhající a neukončená stavebně správní řízení se prostě ta příprava zdržuje, tzn.,  že nebylo možné 
zahájit práce letos na jaře a využít celou stavební sezónu, takže ty alokované peníze, které byly v 
rozpočtu města pro letošní rok, budou podle našich informací rozpuštěny do jiných projektů města a o 
financování se bude řešit teda zase v rozpočtu na další rok, v rozpočtu města tím chci říct. 
 
p. starostka – tak opravdu je to informace stará pár dní, protože jsme to řešili intenzivně zrovna v 
minulém týdnu, kdy teda to časové naplánování těch jednotlivých etap za sebou, protože to není 
jednoduché úplně zkoordinovat a sladit. Vy jste se ještě ptala na tu dotační záležitost. Projednávaly se 
možnosti různé toho, abychom, ne my, ale město v tu chvíli, protože investorem by mělo být město, 
čerpalo nějaké dotace možné především na zeleň, ale nenašel se vhodný titul, aby to dávalo smysl 
finanční. S tím, že samozřejmě víme, že se nacházíme v jakémsi vakuu, co se týká, co se týká 
dotačních programů především z Evropské unie a nové výzvy se v podstatě v tuto chvíli plánují a my 
neznáme přesně jejich znění a hlavně podmínky, nicméně možná, že to, že se ten projekt oddálil o 
nějakou dobu, bude ve prospěch toho, že budou možná vypsané nějaké výzvy a dotační tituly, které by 
se třeba na ten projekt mohli v budoucnu, v budoucnu využít. Ale v minulosti, když se to prověřovalo, 
a vím, že se to prověřovalo na městě, tak ty odpovědi byly takové, že se zvažovalo, jestli to dává smysl 
za těch podmínek, které tam, které tam jsou. Jinak já musím říct, že my jsme teď řešili park Náměstí 
Družby, dotační titul, a musím to potvrdit, že máme tam dotaci z OPŽP, ale ty podmínky jsou 
nastaveny tak neskutečně striktně, byť se jedná o park, kde se počítá téměř každý centimetr čtvereční 
nových výsadeb, teď myslím jako samozřejmě trávníků, ale i sadových úprav, každý prostě strom, 
každá zeleň atd., je to nastaveno neskutečně striktně, že nakonec i byť my jsme měli lepší představy že, 
že se nám podaří, podaří z toho třeba zafinancovat až polovinu atd., tak bohužel je to jenom nějakých, 
myslím že 10 % v tuto chvíli, ale i tak jsme si spočítali že, aby se to mělo vyplatit, takže zatím v tom 
režimu jedeme. To je asi doufám, že vyčerpávající odpověď v tuto chvíli. Tak a jestli k bodu číslo 1 už 
nejsou žádné další dotazy, pan zastupitel Kubín. 
 
zastupitel Kubín – ještě jednou dobré odpoledne, já bych měl jenom takovou, takový, takovou jako 
prosbu, pojďme tomu projektu neříkat revitalizace, mi, jak paní Brodová řekne slovo revitalizace, mi 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba 
 

 
15/26 Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451  

 www.moporuba.cz   Číslo účtu  1649335379/0800 

         
 

Zápis  
pak se zdvíhají chlupy na rukou, protože revitalizace znamená jakoby znovuoživení. My tam žijeme a 
ono to, ono to území, je živé, tak nevím, co jako zpátky,  zpátky chcete oživovat, a výsledek toho, té 
revitalizace, toho oživení, je 8 mrtvých stromů a 6 pokácených živých. Tak pojďme opravdu nazývat ty 
věci pravými jmény a nazveme to třeba ÚPRAVA. Ale revitalizace to rozhodně není. Děkuji. 
 
starostka – já děkuji za poznámku, pane zastupiteli, a to je asi právě téma, ve kterém se úplně 
neshodneme. Ale úplně stejně, jako panu zastupiteli Drastichovi nabízíme přijďte, my vám tenkrát rádi 
ten projekt představíme dopodrobna, aby jste ty informace měl. Tak, já už nevidím nikoho 
přihlášeného, já tedy poprosím, abychom hlasovali o materiálu číslo 1. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 32-0-10 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 1 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 212/ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 2 - Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2021 - Komise                      
pro sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba 
 
p. starostka – otevírám diskusi k materiálu. Nikdo se do diskuse nehlásí, já poprosím tedy o hlasování. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 2 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 213 / ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 3 - Závěrečná inventarizační zpráva statutárního města Ostravy-městského obvodu 
Poruba za rok 2020 
 
p. starostka – tedy jenom doplňuji informaci, že usnesení finančního výboru z 4. března bylo 
doporučující k tomuto materiálu.  Tak, otevírám diskusi Nikdo se nehlásí, pojďme, prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 3 byl schválen.  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 214/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 4 - Návrh společnosti ALPEX real a.s. na uzavření dohody o narovnání 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Pan zastupitel Drastich. 
 
zastupitel Drastich – já jsem k tomuto bodu chtěl říct, že je to nešťastná záležitost v podstatě, kdy 
společnost nás nějakým způsobem natahovala, až v tom konečném výsledku to dopadlo, tak jak to 
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dopadlo. Jsme měli diskusi s paní místostarostkou Brodovou, možná, že to ještě okomentuje ten 
výsledek, já to hodně zkrátím, že tomu nešlo nějakým způsobem předejít, že jsme udělali všechno, co 
se dalo, ale ten výsledek je takový, že buď ty peníze nebude mít vůbec, anebo se samozřejmě 
přihlásíme do nějakého soudního řízení, které nás samozřejmě budou stát další peníze. A zase bylo 
řečeno právním zástupcem Pyšný, že v podstatě výsledek budou jednotky procent jakoby z toho. Tzn., 
to je i potom k tomu dalšímu bodu, jestli neexistuje nějaký nástroj, kterým by jsme se do podobné 
situace nedostali. Paní místostarostka říká, že v podstatě není, neexistuje, jediné, co je, že firma bude 
solventní před tím, než se přihlásí, ale to byl i ten Alpex, tak ve své době, jo. Tzn., já tomu rozumím, 
že tu je nějaká právní rovina, kde můžeme mít penále jaké chceme, ve výsledku nám řeknou, že oni to 
neakceptují, že to je nemorální, a že peníze nemají, stejně nezaplatí, tak jestli není cesta ekonomická, 
tzn. nějaká záloha, nějaké postupné splátky, když chtějí něco prodloužit, dobře, tak nám složte něco a 
my samozřejmě bude prodlužovat, atd. Já tomu rozumím, že jsi možná zmenšíme prostor pro zájemce 
o něco podobného jako v následujícím bodě, ale zase můžeme tím pádem oddělit zrno od plevu, tzn.,  
že už se budou hlásit jenom skuteční zájemci, kteří budou solventní, a prostě dostojí svým závazkům, a 
vybudují to tam, budou tam pracovní místa, a bude to už přinášet nějaký přínos atd. Tak jenom, ať se 
někdo zamyslí nad tím, jestli to nejde vylepšit, ať se nedostaneme do stejné situace jako teďka. Děkuji. 
 
p. starostka – tak já děkuji za dotaz, paní místostarostka už se hlásí, tak prosím. 
 
místostarostka Brodová – pane Drastichu, já jsem nic z toho, co jste řekl, neřekla. Úvodem se chci s 
Vámi domluvit, jestli budete souhlasit, abychom si své vzájemné konverzace nahrávali. Protože já 
jsem nic takového, co vy jste tady řekl, neřekla. Já jsem pouze odpověděla, nikdy jsem neřekla, že se 
situaci nedalo zabránit, protože na to jste se mě ani neptal. Vy jste se pouze zeptal, jestli existuje 
nějaký, pardon, špatně jsem to řekla. Vy jste se zeptal, jestli existuje nějaký nástroj, aby k takové 
situaci už nikdy v budoucnu nedošlo. A já jsem řekla, že mechanismus, který by zabránil jakémukoli a 
kdykoli porušení smluvní povinnosti vaše, našeho, vašeho, smluvního partnera, že takový obecný 
mechanismus prostě neexistuje. A to tady řeknu znovu opakovaně kdykoliv, před kýmkoliv, 
nahráváno, nenahráváno, to je jediné co jsem řekla. Já se ohrazuju, abyste mi nevkládal do úst něco co 
jsem neřekla a znovu se vás ptám, jestli budete souhlasit s tím, abychom si vzájemné konverzace 
nahrávali.  
 
p. starostka – hlásí se pan zastupitel Šíma.  
 
zastupitel Šíma – dobrý den, všechny vás zdravím, já jsem se do téhle diskuse vůbec nechtěl zapojovat, 
ale musím reagovat na paní místostarostku Brodovou. Já jsem to vnímal a chápal úplně stejně, jako pan 
Drastich na včerejším jednání. Děkuji.   
 
p. starostka – pane zastupiteli děkuji, ale v tom případě jsme se úplně nepochopili, nebo to vysvětlení a 
ten dotaz jsme se možná nepochopili. Já možná ještě poprosím zástupce právní kanceláře paní 
Wraníkovou, jestli by nám zhodnotila to, jaké tam byly mechanismy, v rámci té smlouvy, zda si myslí, 
že ta zajištění byla, byla nastavená v podstatě standardně, tak jak by měla být. Za mě si myslím, že 
dokonce byla ta zajištění nastavena v té smlouvě ještě tak, že pro ten soukromý sektor to není úplně 
jednoduché, ty věci se zavázal a dodržet k nim. Takže si myslím, že ještě možná více než standardně, 
ale možná i tu filozofickou debatu o tom, pardon, v uvozovkách filozofickou debatu o tom, jestli se 
tomuto stavu, který máme dneska šlo na té cestě nějakým způsobem vyhnout nebo zkrátka shodou 
okolností jednotlivých věcí, které tam nastávali. A že to není žádnou výjimkou, je si totiž myslím 
osobně, že to není žádnou výjimkou, že na druhá strana, zvláště pokud je to soukromý sektor, tak 
zkrátka ho nedonutíte k tomu, aby ty závazky plnil. A vždycky říkám, pardon, za to přirovnání, držet 
někomu pistol u hlavy, proto, aby podepsal, jako tom, to přece nelze, to není možné. Takže za mě si 
myslím, že všechny kroky, které tam nastaly, tak nastaly shodou nějakých okolností, na základě vývoje 
nějaké situace, ke, které jsme došli. A já si myslím, že úplně nejdůležitější věc, je tady znovu sdělit a 
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zopakovat, že městskému obvodu Poruba nenastala žádná škoda. My na tom skutečně nejsme vůbec 
škodní. My znovu ty pozemky vyhlašujeme, záměr prodeje, abychom si ověřili i za cenu asi zájem 
vůbec o ně v tuto chvíli na trhu, protože samozřejmě loni byla situace jiná, do toho vstoupil covid. atd. 
Ale to, že se ty situace dějí, prostě nejsme jako výjimkou, jo, dnes a denně. Takže si myslím, že to 
pochybení, které tady možná naznačujete, v té vaší řeči, není úplně opodstatněné. Já prosím, paní 
Wraníkovou. 
 
Mgr. Wraníková – já děkuji. Vážení zastupitelé, vážení hosté, já bych se chtěla vyjádřit nejprve k tomu 
prvnímu dotazu, nebo k té první záležitosti, co se týká, co se týče vlastně té bitky, zda-li ji , zda-li tedy 
existuje nějaký stoprocentní mechanismus pro to, aby se dalo takovým situacím předejít. Souhlasím s 
paní místostarostkou Brodovou, dle mého názoru takový stoprocentní mechanismus opravdu 
neexistuje. Samozřejmě jsou zde mechanismy, které se dají ještě využít, ale je otázkou, zda-li těmito 
mechanismy spíše ty zájemce neodradíme. Bavíme se tedy o nějakých zajišťovacích institutech, 
zástavním právu, případně bankovní záruce, případně ji, dalo by se diskutovat i o nějaké záloze, která 
by byla splatná jako před ještě uzavřením celého obchodu. Nicméně samozřejmě toto jako tyto 
mechanismy již eliminují určitý prostor pro nebo eliminují ten počet těch zájemců, protože například 
na tu bankovní záruku si prostě nesáhnou a žádná banka jim tu bankovní záruku neposkytne 
z nějakých, nějakých důvodů. Takže to by byla ta první záležitost. Pokud se týče otázky nastavení těch 
zajišťovacích instrumentů v té smlouvě, já už jsem se zmiňovala na tom posledním, nebo na tom 
minulém zastupitelstvu a podrobně jsem se k tomu vyjadřovala. Podle mého názoru tyto mechanismy v 
těch obou dvou tedy kupních smlouvách byly nastaveny velice dobře a město tyto mělo město tedy 
jednalo z mého pohledu s péčí řádného hospodáře a nedalo se, nedalo se nějakým způsobem zcela 
vyeliminovat, že tato situace nastane i přes tyto mechanismy, které tam byly nastaveny. Takže z mého 
pohledu tyto obě dvě smlouvy měli ten postup nastavený tak, že měli vyeliminovat v maximální možné 
míře tuto situaci, která nastala, nicméně opravdu nedá se to, nedá se to prostě vyloučit zcela 
stoprocentně u žádného subjektu. Protože doba, jednak doba je, jaká je, ale jít i kdyby nebyla taková 
tak ten stoprocentní garant nebo stoprocentní garance, že tato situace nemůže nastat, se prostě nedá 
nikdy nastavit smluvně, ani jinak tedy. 
 
p. starostka – tak já děkuji za odpovědi i doplnění. Pan zastupitel Drastich. 
 
zastupitel Drastich –  tak já bych poděkoval kolegovi Šímovi, že jsme pochopili skladbu slov  
podobně. Já jsem se tam ptal  na jedinou věc. Já jsem nikoho neobviňoval, já jsem se jenom ptal, kde 
se stala chyba, aby jsme se z ní poučili do budoucnosti, to je jednoduchá věc. Protože my ten pozemek 
stejně budeme muset někomu prodat, atd. Takže jsem chtěl, aby jsme se nedostali do stejné situace. 
Máte pravdu, že zatím žádná škoda není. Ale když si to vezmeme z toho pohledu, že  kdyby to byla 
jiná firma, tak už je tam něco třeba postaveno, už tam jsou zaměstnaní lidé, už se tam platí prostě 
nějaké daně, už máme prostě peníze z toho prodeje, nemusíme platit půl milionu soudní poplatky a 
výsledek, je jak říkám, jednotky procent, které my dostane zpátky. Takže ve výsledku může se stát, že 
budeme mínus půl milionu, a to ještě budeme platit právní služby na zastoupení atd. já tomu rozumím 
a souhlasím tady s paní právničkou, že jste udělali maximum, ale jak zmínila jsou ještě další nástroje, a 
jak říkám, mi jde jenom o jednu věc, ať se tady za rok nesejde, a výsledek bude úplně stejný, nebude to 
firma Alpex, ale bude to třeba firma Alpina, a dopadne to úplně stejně. Tzn. ano, jsou tady nějaké 
nástroje, pojďme přemýšlet, nebo vy pojďte přemýšlet, jestli je nevyužijeme, máte pravdu, a to jsem 
říkal, že si možná zúžíme ten o tu oblast těch zájemců, ale budeme mít stoprocentní jistotu, že ty 
peníze zůstanou na našich účtech a pak klidně se firma nějakým způsobem soudí. Tak my 
nevysoudíme vůbec nic. Takže jsem se jenom chtěl poučit do budoucna. To je všechno. Děkuji. 
 
p. starostka – já děkuju, já asi chápu, jak uvažujete, já bych jenom chtěla doplnit jeden  fakt, který 
nastal v minulosti a já si na něj vzpomínám, že ty pozemky nejenom tyto v zóně Nad Porubkou, když 
byly prodávány, tak tehdy nebylo součástí toho záměru smlouvy, které si mohli dopředu ti, kteří 
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nabízeli nebo dávali ty nabídky prohlédnout a seznámit se s nimi, a pak vlastně nastalo to, že byl 
vybrán jeden z těch zájemců a nakonec odmítl ty smlouvy podepsat.  Jo, protože pro něho to v tu chvíli 
byli tak neskutečné podmínky, ke kterým se vlastně nemohl zavázat. Takže ono je to vždycky o 
vyvažování toho, co je schopen ten na to druhé straně vlastně ještě akceptovat. A já chápu, kam 
směřujete, my jsme to řešili úplně stejně, diskutovali jsme o tom, jakým způsobem si tam těm 
záležitostem na té cestě nějakým způsobem vyvarovat, nebo co nejvíce eliminovat, řešili jsme i to, kdy 
ještě nebyl v moratoriu třeba Alpex. Říkali jsme si, co když se přihlásí třeba znovu do toho záměru a 
znovu nabídne nejlepší cenu, a my budeme stát před podobnou a nějakým podobným problémem, tak 
proto jsme si řekli, že samozřejmě už můžeme vyloučit v té důvodové zprávě to je, ty kteří mají nějaké 
dluhy vůči, vůči městu nebo městským obvodům. Takže asi si rozumíme, ty záměry naše jsou jako 
podobné, nebo ten směr, ten cíl, co nejvíce eliminovat ty věci, ale znovu opakuju, že skutečně 
stoprocentní, stoprocentní ochrana není prostě, prostě nikdy. Tak už nevidím nikoho přihlášeného. Já 
děkuji všem a pojďme, prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 41-0-0 (1 nehlasoval) 
 
p. starostka – tak, materiál číslo 4 byl schválen. Děkuji. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 215/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 5 - Záměr prodat pozemky p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka – otevírám diskusi k materiálu.  Uzavírám diskusi, pojďme prosím hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 5 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 216/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 6 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 750, ul. Skautská 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – materiál číslo 6 byl schválen. Děkuji vám. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 217/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 7 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 1780, ul. Slavíkova 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Nikdo se do diskuse nehlásí, já poprosím tedy o hlasování. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
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Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji vám, materiál číslo 7 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 218/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 8 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2349, ul. V Zahradách 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme prosím hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 30-7-5 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 8 byl schválen.  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 219/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 9 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/12, ul. Lvovská 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme prosím hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – materiál číslo 9 byl schválen, děkuji vám. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 220/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 10 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/63, ul. Lvovská 
 
p. starostka – já jsem zapomněla dodávat k předchozím materiálům, že tam byly souhlasná stanoviska 
finančního výboru, takže se omlouvám, tedy dodávám, že souhlasné stanovisko nebo doporučující ze 
4. 3. finančního výboru k tomuto materiálu. Otevírám tedy diskusi.  Uzavírám diskusi, pojďme, 
prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 10 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 221/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 11 - Prodej části pozemku p.č. 3509 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
 
p. starostka – tady také doplňují, že dne 4. 3. finanční výbor přijal souhlasné stanovisko k tomuto 
materiálu nebo doporučující pro zastupitelstvo. Tak, otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme, 
prosím, hlasovat. 
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Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 39-0-3 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 11 schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 222/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 12 - Prodej pozemku p.č. 2801/23 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka – opět doplňují souhlasné stanovisko finančního výboru ze dne 4. 3. Otevírám diskusi 
k materiálu. Uzavírám diskusi. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 40-0-2 
 
p. starostka – materiál číslo 12 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 223/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 13 - Prodej pozemků p.č. 2892/1, p.č. 2892/16 a p.č. 2879/18 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava - změna usnesení 
 
p. starostka – doplňuji, že finanční výbor k tomuto materiálu nepřijal usnesení, projednával ho 
4. března. Otevírám diskusi k materiálu. Uzavírám diskusi, pojďme prosím hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 36-1-5 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 13 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 224/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 14 - Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Poruba v roce 2021 v oblasti ochrany životního prostředí 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji vám, materiál číslo 14 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 225/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 15 - Stanovisko k daru části pozemku parc. č. 3609/1 v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, Marie Majerové 
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p. starostka – otevírám diskusi k materiálu číslo 15. Uzavírám diskusi, pojďme prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji, materiál číslo 15 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 226/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 16 - Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 37-5-0 
 
p. starostka – tak, materiál číslo 16 byl schválen. Děkuji vám. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 227/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 17 - Záměr prodat část pozemku p.č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka – otevírám diskusi a hlásí se pan zastupitel Gajdáček. 
 
zastupitel Gajdáček – já bych se chtěl jenom zeptat, protože sousedí s tímto pozemkem dům 
zahrádkářu a v minulosti tam byly problémy, které se musí potom napravovat. Zda-li se tato tento 
záměr, nějak, tohoto domu zahrádkářů týká a  zda-li tam nějaké nebezpečí. 
 
p. starostka – tak, pan místostarosta Dekický odpoví.  
 
místostarosta Dekický – vím, o čem mluvíte, v tuto chvíli ta situace podle informace, kterou mám, je   
vyřešena. Ten pozemek, dneska nabízíme k prodeji, nikoliv ještě neprodáváme, je to teprve záměr, tak 
je využíván jako zahrada a manželů XXXXXXXXXX, je oplocen, je tam platná nájemní smlouva, 
takže byla to jakási kolize, jak s domem zahrádkářů, tak s tou restauraci, ale dle informací co mám, tak 
je to vyřešeno.  
 
p. starostka – tak já děkuji za odpověď, už nevidím nikoho, kdo by se hlásil do diskuse, takže vás 
poprosím o hlasování. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – tak materiál 17 byl schválen jednohlasně. Děkuji vám. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 228/ ZMOb1822/15 
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Materiál č. 18 - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb Poruba pro oblast 
ostatní - sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč - MŠ a ZŠ speciální 
 
p. starostka – otevírám diskusi k materiálu. Nikoho přihlášeného nevidím, takže uzavírám diskusi a 
pojďme tedy hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – tak materiál 18 byl schválen rovněž jednohlasně. Děkuji vám. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 229/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 19 - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb Poruba pro oblast 
ostatní - sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Tak nikdo se nehlásí, uzavírám diskusi. Pojďme hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – děkuji vám, materiál číslo 19 byl schválen.  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 230/ ZMOb1822/15 
Materiál č. 20 - Žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb Poruba pro program 
sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 42-0-0 
 
p. starostka – tak materiál číslo 20 byl schválen. Děkuji vám. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 231/ ZMOb1822/15 
 
Odešla paní zastupitelka Hoffmanová. 
 
Materiál č. 21 - Dodatky k přílohám č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat.  
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 41-0-0 
 
p. starostka – materiál číslo 21 byl schválen. 
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Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 232/ ZMOb1822/15 
 
Materiál č. 22 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
 
p. starostka – otevírám diskusi. Uzavírám diskusi. Pojďme, prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 41-0-0 
 
p. starostka – materiál číslo 22 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 233/ ZMOb1822/15 
p. starostka – a my se dostáváme k poslednímu projednávanému materiálu, a to je materiál číslo 23  
 
Materiál č. 23 - Kontrola plnění usnesení 
 
p. starostka – otevírám diskusi k materiálu. Tak, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 41-0-0 
 
p. starostka – děkuji vám, materiál číslo 23 byl schválen.  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání přijalo usnesení č. 234/ ZMOb1822/15 
 
p. starostka – normálních okolností a tradičně bych vyzývala pana předsedu návrhové komise, pana 
Gajdáčka, aby se návrhová komise odebrala a zkontrolovala veškerá usnesení. Ale vzhledem k tomu, 
že jsme si úspěšně minule návrhovou komisi zrušili, tak tak neučiním. Dostáváme se k poslednímu 
bodu, a to je bod různé.  Hlásí se do něho pan zastupitel Gajdáček. 
 
zastupitel Gajdáček – pokud chcete konstatování, tak já ho klidně řeknu. 
 
p. starostka – prosím, pojďte na to. Aby jste to tak završil hezky. 
 
zastupitel Gajdáček – podle mého názoru všechna usnesení přijatá dnes byla platná, byla splněna, teda 
byla prohlásovaná plně, a jsou dnešní usnesení platná. 
 
p. starostka – tak je vidět, že za ta léta, už to umíte nazpaměť. Děkujeme moc. Já, než si ostatní 
zastupitelé vzpomenou třeba na nějakou otázku, na kterou si nevzpomněli v průběhu,  tak připomenu, 
že další zastupitelstvo máme v červnu. Já jsem někdy před Vánocema už vyslovila jakési přání, nebo 
jakousi možnost a pravděpodobnost, že by se to červnové zastupitelstvo už mohlo konat v novém 
domu kultury Poklad. Dům kultury Poklad by měl otevírat někdy v polovině června. Když jsem tuto 
možnost projednávala s paní jednatelkou Daňkovou, tak říká, že je to tak na hraně, takže ještě to úplně 
neumí slíbit, neumí říct, zda to klapne a v těchto dnech, kdy my máme zastupitelstvo, už to skutečně 
bude v novém, v novém Pokladu. Takže zatím vás do Pokladu nezvu, na červen, ale zvu vás 
samozřejmě na příští zasedání zastupitelstva, budu se na nás těšit. Pan zastupitel Cepko.  
 
zastupitel Cepko – děkuji za slovo, můj dotaz směřuje, nejdříve bych rád poděkoval za velikonoční 
soutěž, která potěšila jistě velmi mnoho Porubanů, nicméně, chtěl jsem se zeptat v souvislosti s 
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hledáním pokladu. Na Hlavní třídě máme Infocentrum. A ať už to jsou diskuse nebo i to, že jsme si to 
vlastně prošli s mým synem a de facto jsme na konci nic nenašli, když se to tak řekne, tak bych se chtěl 
zeptat, proč nebyla využita možnost Infocentra na Hlavní třídě, které máme v podstatě kousek 
odtamtud, aby v tom pokladu byla například poukázka na vyzvednutí ceny nebo něco takového, anebo 
rovnou, rovnou nebylo využito to Infocentrum.  
 
p. starostka – tak my jsme to dlouho diskutovali, kde má být završení celé té soutěže, teď nevím, kde 
vás mám, tam, pardon, já se omlouvám, ale to rozesazení je dneska opravdu úplně jinak, my jsme to 
dlouze diskutovali, kde vlastně má být to zakončení té soutěže. První taková varianta byla, že to má být 
u úřadu, kde jsme si ale nakonec řekli, že to není úplně asi to nej, místo, aby to bylo jako důstojné 
místo, kde ti Porubané chodí, tak jsme se všichni jako potom shodli, že by bylo fajn, kdyby to bylo 
zpátky na tom Alšově náměstí, kde je ta výzdoba, výzdoba nejhezčí, to ty Velikonoce samozřejmě 
okamžitě připomene. Pak se diskutovalo o tom Informačním centru. Máte pravdu, bavili jsme se o tom, 
ale nakonec jsme si řekli, že bude lepší, když bude v přírodě, protože mě zvát lidi do Informačního 
centra dovnitř, kde by se mohly kumulovat jako skupiny, nehledě na to, že Informační centrum není 
pořád otevřené, takže, je tam nějaká služba. Tenhle ten poklad byl vyzvednut v podstatě kdykoliv o 
víkendech, kdykoliv během týdne. Je pravda, na co narážíte, že hlavně v těch posledních dnech se nám 
kolem toho Pokladu začli kumulovat skupinky lidí a zejména některých výrostků, kteří začli jaksi 
zjišťovat ten kód k té bedničce, byť naši zaměstnanci to neustále během dne několikrát doplňovali a 
monitorovali to, tak se prostě někdy, bohužel stalo, že ta druhá byla prázdná právě k vůli tomu, že tam 
někdy nastaly ty problémy. Nicméně snažili jsme se to skutečně co nejvíce eliminovat, věděli jsme, 
uvědomovali jsme si, opravdu, od začátku jsme to řešili. Pan Otipka je nahoře, směje se se trošku, 
vidím to na něm. Jsme si říkali, že nejhorší zklamání pro dítě je, když absolvuje celou tu cestu a pak 
přijde a ten poklad tam není. Takže jsme se tak snažili zabezpečit ze všech stran. Pokud se tak stalo, 
omlouváme se, ale jestli máte děti nebo se to týká zrovna vás tak určitě se umíme domluvit na nějaké, 
jako náhradní variantě, aby ty vaše děti byly spokojené. Pokud, pokud jste to teda absolvoval s nimi 
nebo nějací Vaší známí, tak určitě jsme schopni to nějak jakoby napravit. Aby teda to dovršení, a to 
finální dobytí pokladu, tam nějaké, nějaké nakonec bylo. Tak, pan zastupitel Břeský. 
 
Zastupitel Břeský – hezké odpoledne ještě jednou, já jsem se chtěl zeptat. My jsme dneska v materiálu 
číslo 2 schválili dotace pro 2021, která předložila komise pro sport volnočasové aktivity. Možná ten 
dotaz směřovat přímo, když jsme projednávali tento bod. Ale já jsem nechtěl nějak zdržovat. V těch 
jednotlivých rozhodnutích o poskytnutí dotace, nyní, a myslím, že v předchozích létech to nebylo 
zvykem, víceméně ukládáme, aspoň jak já to chápu, přesné částky, na které kluby, spolky mohou 
vynaložit tu danou dotaci, tzn. na cestování, na nějaké věcné zabezpečení, atd. Je tam přesně určeno, 
částky, které ty kluby mají využít, nebo maximum co můžou využít. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to je 
praxe, kterou chceme aplikovat i v příštích létech, a jestli to trošičku nebyla chyba, protože v tomto 
roce se řada spolků bude potýkat s tím, že ta doba je dynamická, budou se měnit ty podmínky, jestli 
těm spolkům ještě více nezužujeme a není to spíše jako překážka pro ně. Takže jsem se chtěl zeptat, 
jestli v tomhle tom trendu chceme pokračovat i v příštím roce, nebo to necháme tak otevřeno, jako to 
bylo v těch předchozích létech. Děkuji. 
 
p. starostka – já poprosím možná pana předsedu komise, proč to tak nastalo, protože určitě jste to tam 
diskutovali. Popřípadě potom poprosím pana Fialu, který taky ty věci upravoval tak, aby to dávalo 
hlavu a patu z formálního hlediska. Takže pan Kudela.  
 
zastupitel Kudela – dobré odpoledne, bohužel neumím na to odpovědět, proč to tak vzniklo, bylo nám 
to oznámeno před komisi, že máme rozdělovat ty peníze na konkrétní účely a nemám tu informaci, 
proč to vzniklo, kde to vzniklo.  
 
p. starostka – tak já poprosím teda o doplnění pana Fialu, prošlo to takto, kde to vzniklo. 
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Mgr. Fiala – pardon, dobré odpoledne, já jsem úplně nepochopil, se přiznám, ten dotaz.  
p. starostka – tak zkuste ještě jednou pane Břeský.   
 
zastupitel Břeský – je mě slyšet, já uvedu příklad. Nějaký spolek žádal o dotaci v hodnotě 20 000, 
dostal 20 000. Jenom ještě předešlo a chci to tady zdůraznit, že si nesmírně vážím toho, že městský 
obvod Poruba v téhle té době podporuje spolky. Nemá to nic, jako není to nic proti, proti komisi, proti 
obvodu. Já jsem za to srašně rád. Teď zpátky k tomu dotazu, představme si případ, například spolek 
žádá 20 000, s tím, že v rámci toho navrhovaného rozpočtu, který se dává do žádosti, říká, že z těch 
20 000 spotřebuje: 5000 na cestování, 5000 na věcné ceny a další, další a ten zbytek na jiné účely. 
Takhle to stojí i v tom rozhodnutí a my vlastně těm spolkům přímo takhle určujeme ten finanční 
objem, který mohou spotřebovávat. Já vždycky beru, že ty návrhy rozpočtu jsou orientační a bojím se 
toho, abychom tímhle tím nesvazovaly těm spolkům ruce ve vykládání těch prostředků z téhle té 
dotace, protože nevíme, jak letos bude cestování, jestli ty spolky budou moci využít na soustředění atd. 
to je to, co mě trápí.  
 
Mgr. Fiala – ano, rozumím. No víte, já jsem vycházel z toho, že ty žádosti projednávají jednotlivé 
komise, a v rámci těch komisí je respektováno to, o co ti žadatelé žádají. Tzn., že chcou nějakou 
konkrétní částku na takový účel, nějakou částku na takový účel, a toto je ten výsledek. 
 
p. starostka – no já samozřejmě v té komisi jsem nebyla, ty žádosti jsem neviděla, takže nemůžu úplně 
mluvit za ně, ale já si myslím, že v některých žádostech už to takhle bylo dáno, popřípadě to vyplynulo 
z nějaké diskuse. V těch, co to nebylo, to není totiž úplně u všech, jestli se nepletu, pane Břeský, to 
není úplně u všech, že by se to takhle dělilo? Je pravda, že se některé věci vylučovaly.  Zejména třeba 
elektrickou energii, na kterou ani není možné žádat jo, že se tam některé věci jakoby eliminovali, 
z formálního charakteru, takže to je možná částečná odpověď a myslím si, že skutečně ty žádosti 
některé, už mohly být takto koncipovány, kde se žádalo na určité, určité věci. Ale to je teď moje jako 
domněnka, musíme to ověřit. My samozřejmě chápeme, ten, ten váš podnět,  podíváme se na to. Kde to 
vzniklo, jestli je to logické, ale já si myslím, že a ještě si ještě se hlásí pan předseda komise pan 
Kudela, tak možná mě doplní. 
 
zastupitel Kudela – tak já bych to ještě upřesnil nebo rozved. Ty žádosti tak všechny byly podány, 
některé spolky nebo subjekty žádali třeba celou částku na 1 účel. Některé, jak třeba asi atletika žádala 
větší částku, než žádala na různé účely. Takže my jsme museli, jako komise, rozhodnout na co ty 
peníze půjdou nebo nepůjdou. Dříve to bývalo tak, že pokud ten vzorový příklad dostal třeba 20 000, 
tak měl sice v požadavku tu účelnost, na co chtějí, jestli chtějí na nájemné, na ceny, na vybavení a 
takhle, ale mohli si to pak v těch 20 000 rozložit jak chtěli. Teď už mají, konkrétně řečeno, 5000 na to, 
5000 na to. To je ta změna, která vlastně, ke které došlo. Nevím, jestli to je dáno tím systémem, 
protože vlastně poprvé se podávalo elektronicky a byl tam vyloženě jako by bodový rozpočet, jestli to 
vychází z tohoto, to nevím. Děkuji. 
  
p. starostka – ano, já k tomu směřuji, že nějak takhle to nastalo, jo, tím, že samozřejmě ty žádosti nebo 
struktura těch žádostí se mírně, mírně obměnila. Pan zastupitel Břeský se ještě tam hlásí. 
 
zastupitel Břeský – poslední komentář za mě, děkuji za vysvětlení, opravdu není to narážka na na to, 
jak bylo rozhodnuto. Respektujeme to a děkujeme za podporu městského obvodu. Děkuji. 
 
p. starostka – tak, my a jsme rádi, že fungujete, a že bude určitě fungovat dál a budete nám vychovávat 
talenty. Tak, já už nevidím nikoho, že by se hlásil do diskuse. Pokud tomu tak není, tak vám poděkuju 
za dnešní průběh zastupitelstva, popřeju vám krásný den a uvidíme se zase v červnu. Děkuji vám. 
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15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba bylo ukončeno v 18.04 hodin. 
 
V Ostravě-Porubě, dne 31.03.2021 
 
Zapsala:  Ing. Pavla Majerová, odbor vnitřních věcí 
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starostka Městského obvodu Poruba 
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