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Zápis  
Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, konaného dne 7.9.2021 od 16.00 

hodin ve společenském sále Domova Slunečnice, Opavská ulice, Ostrava-Poruba 
 
 
Přítomno v době zahájení: 35 členů ZMOb Poruba 
 
Omluveno: 6 členů ZMOb Poruba /p. Bis, p. Drastich, p. Klemens, p. Kubín, p. Rumánek, p. Šíma/ 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. David Zegzulka, Ing. Petr Stachura. 
 
Zasedání zastupitelstva zahájila a řídila starostka městského obvodu Poruba Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D. 
 
p. starostka - dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, dovolte, 
abych vás přivítala a tím zároveň zahájila 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Je  16 
hodin a 6 minut a prosím abyste se přihlásili do hlasovacího systému, pokud jste taky ještě neučinili.Prosím, 
abyste také v těchto prostorách v souladu s aktuálním opatřením proti šíření nemoci covid-19 po celou 
dobu konání zasedání používali respirátor, respektive, abyste měli zakrytá ústa a nos. 
Vážení členové zastupitelstva, dámy a pánové, program a materiály, 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. Na dnešní zasedání přijal pozvání pan senátor doc. 
Šimetka, kterého bych po schválení organizačních záležitostí požádala, aby nám sdělil informace o svém 
působení v senátu. 
 
Z dnešního zasedání jsou omluveni tito zastupitelé: pan zastupitel Bis, pan zastupitel Rumánek, pan 
zastupitel Šíma, pan zastupitel Kubín, pan zastupitel Klemens a pan zastupitel Drastich.Přítomno je v tuto 
chvíli 35 zastupitelů, pozdní příchod nebo pozdější příchod avizuje pan zastupitel Zegzulka a paní 
zastupitelka Navrátilová. V tuto chvíli tedy konstatuji, že je naše zasedání usnášeníschopné, a přestože náš 
jednací řád umožňuje uskutečnit online zasedání zastupitelstva pouze v době vyhlášení některého z 
krizových stavů a domnívám se, že po zkušenostech z loňského podzimu i stoupajícímu počtu nakažených 
covid-19 je načase, aby tato možnost byla odzkoušena i v praxi a ověřili jsme si tak, že jsme na tuto 
variantu, pakliže to bude nutné v budoucnu, připraveni. Proto si v tuto chvíli na začátek zastupitelstva 
dovolím navrhnout hned na úvod procedurální hlasování, aby se dnešní zasedání zastupitelstva uskutečnilo 
online formou, respektive formou kombinovanou. Jen doplním, že všem zastupitelům, kteří mi do včerejšího 
dne doručili omluvenky ze zasedání, bylo nabídnuto se právě účastnit online, tzn. na dálku distančně, s 
tímto návrhem souhlasili 2 zastupitelé, a to je pan dr. Procházka a pan zastupitel Marek Kudela. Tuto 
záležitost jsem také včera avizovala předem na jednání předsedů politických klubů. Já se zeptám, jestli v 
tuto chvíli k tomuto návrhu a procedurálnímu hlasování má někdo nějakou připomínku či dotaz, pakliže 
tomu tak není tak poprosím, abychom o tomto procedurálním návrhu právě v tuto chvíli hlasovali. 
 
Hlasováno – 35 hlasů pro /35:0:0/. 
 
/ dostavil se Ing. Zegzulka/  
 
p. starostka -  děkuji, bylo tedy schváleno, že dnešní zasedání se uskuteční formou online, respektive 
kombinovanou formou a já v tuto chvíli poprosím, abychom nám promítli 2 naše zastupitele, kteří jsou 
připojeni online přes Teams, pan dr. Procházka a pan Marek Kudela, oba dostali dopředu instrukce, jakým 
způsobem se mají hlásit případně do diskuse, to je zvednutím pacičky a máváním a pak, když budeme 
hlasovat, tak budeme hlasovat zvlášť my v sále, a poté dostanete prostor vy dva, kteří jste připojeni online a 
budete zvedat ruku a budu se samozřejmě ptát, zda jste pro, proti nebo jste se zdrželi. Tak já pro tuto chvíli 
děkuji, můžete zase skrýt a v tuto chvíli tedy konstatuji, že kromě 35 členů zastupitelů v sále, byť se dívám, 
že to narostlo o jednoho člena, tak máme 38 přítomných, protože jsou 2 připojeni on line. Tak nyní můžeme 
přistoupit ke schválení programu, dnešního programu zasedání a já se ptám, zdali je nějaký dotaz k  
navrženému programu, popřípadě připomínka, či návrh na jeho doplnění tak pakliže tomu tak není, prosím 
tedy o hlasování o schválení dnešního programu. 
 
Program:  
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Zápis  
01. Zahájení  
02. Informace o činnosti orgánů obce  
03. Diskuze občanů  
04. Materiál č. 1 – Prodej pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
05. Materiál č. 2 – Dodatek ke smlouvě o úvěru  
06. Materiál č. 3 - Prodej části pozemku p.č. 1060 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
07. Materiál č. 4 – Prodej části pozemku p.č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
08. Materiál č. 5 – Záměr prodeje části pozemku p.č. 1777/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
09. Materiál č. 6 – Záměr prodeje pozemku p.č. 1826/4 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
10. Materiál č. 7 – Záměr prodat pozemek p.č. 2892/19 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
11. Materiál č. 8 - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace  
12. Materiál č. 9 – Nabídka předkupního práva – garáž na poz. p.č. 2455, ul. V Zahradách  
13. Materiál č. 10 – Směna garáží v k.ú. Poruba  
14. Materiál č. 11 – Zásady pro poskytování dotací  
15. Materiál č. 12 - Žádost Domova pro seniory Ludmila, příspěvková organizace o finanční dar  
16. Materiál č. 13 - Kontrola plnění usnesení  
17. Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba  
18. Závěr  
 
Hlasováno v sále – 36 hlasů pro. 
 
p. starostka -  tak já děkuji za hlasování v sále, v tuto chvíli poprosím promítnout dva naše distančně 
připojené a já se tedy ptám, kdo je pro schválení programu, tak oba zastupitelé, tzn. že se nikdo nezdržel, 
nikdo nebyl proti, děkuji za hlasování a konstatuji, že program byl schválen. Provedením zápisu z dnešního 
zastupitelstva pověřuji paní Ivetu Kaňokovou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání 
zastupitelstva. Já navrhuji zastupitele pana Zegzulku a pana Stachuru, pakliže k těmto návrhům nebude  
žádná připomínka či jiný návrh, tak poprosím, abychom si tento návrh odsouhlasili. Prosím, pojďme 
hlasovat. Tak já děkuji zastupitelům  v sále a opět poprosím, abychom si promítli 2 online připojené. A já se 
tedy ptám, kdo je pro, tak děkuji oba zastupitelé, nezdržel se nikdo, nikdo nebyl proti, takže já konstatuji, že 
v tuto chvíli máme schválené ověřovatele dnešního zápisu, neboli zápisu z dnešního zasedání. 
 
Hlasováno o schválení ověřovatelů: 38:0:0. 
 
Zápis z našeho 16. zasedání, které se konalo 8. června ověřili zastupitelé paní Jeraka a pan Šíma. Pan 
Šíma se z dnešního zasedání omluvil, nicméně zápis podepsal, takže se předpokládá, že s ním 
samozřejmě i souhlasil, nicméně v tuto chvíli se ptám paní zastupitelky Jeraka, aby se vyjádřila k zápisu. 
 
p. Jeraka - zápis jsem četla, odpovídá průběhu jednání, schvaluji ho ke schválení 
 
p. starostka -  děkuji paní zastupitelce, v tuto chvíli tedy nechávám hlasovat o zápisu z minulého zasedání 
zastupitelstva,  tak, děkuji za hlasování zastupitelů v sále a opět poprosím naše distančně připojené, ptám 
se, kdo je tedy pro, děkuji, oba zastupitelé, tzn. nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, já konstatuji, že zápis 
z 16. zasedání byl schválen. Děkuji vám. 
 
Schválení zápisu z 16. zasedání – 38:0:0.  
 
p. starostka - zápis a usnesení z dnešního zasedání podepíše spolu se mnou pan místostarosta Otisk . A v 
tuto chvíli bych chtěla poprosit pana senátora o slovo, které jsem již avizovala na začátku.  
 
Doc. MUDr. Šimetka – děkuji, dobrý den, já děkuju moc za pozvání, já jsem byl pozván už poněkolikáté, ale 
nikdy se ty moje termíny nesešly s těmi vašimi, tak jsem rád, že to konečně vyšlo. Nechci tady dlouho 
řečnit, v podstatě se vám chci představit. Jmenuji se Ondřej Šimetka, byl jsem zvolen do senátu v obvodu 
72, kam Poruba patří, kandidoval jsem jako nestraník, ale na kandidátce ODS s podporou té dnešní 
trojkoalice, v druhém kole potom se širší podporou Pirátů a hnutí Ostravak. Ten mandát začal na konci 
října, složení slibu proběhlo začátkem listopadu. Já jsem se zapojil do činnosti zdravotního výboru, 
vzhledem k tomu, že jsem jsem lékař, pracuji jako přednosta gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní 
nemocnici v Ostravě a zároveň přednáším na lékařské fakultě. Tak, jak velí senátní povinnosti, tak jsem  
otevřel senátorskou kancelář. Ta je na ulici 17. listopadu v komunitním centru Archa. Jsem tam jednou 
týdně, ale dá se objednat na schůzku pokud by někdo chtěl, tak přes moji asistentku. Na mojich webových 
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Zápis  
stránkách je kontakt snadno dohledatelný. Chodí tam občané, vzhledem k všemožným opatřením, které 
byly v loňském roce, těch návštěv nebylo moc, mnohem více jsme ale pracovali online, zavedl jsem tam  
advokátní poradnu pro lidi v nouzi, nejedná se samozřejmě jako poskytování právníka na rozvody nebo 
něco takového, jedná se o konzultace lidem, kteří jsou v nějaké nouzi, neumí si  poradit, řeší nějaké 
problémy, nevyznají se v tom, co jim řekl soud atd. Takže tak jako právní poradna, která funguje velice 
dobře a dodneška jsme odbavili asi 40 podnětů občanů. Když se podívám na ten necelý rok v senátu, tak 
vlastně se celá ta činnost se točila samozřejmě kolem covidu, senát pracoval poměrně pod velkým tlakem, 
protože spousta těch návrhů zákonů přicházela v tom režimu legislativní nouze, takže jsme se museli 
scházet poměrně často a schůze byly svolávány dost narychlo. Před každou schůzí samozřejmě zasedají 
výbory a vzhledem k tomu samozřejmě spousta těch věcí šla přes zdravotní výbor,  tak ta práce byla 
poměrně  náročná. Mám za to, že senát se chová velmi konstruktivně v téhleté chvíli a v té covidové době 
jako velmi podporoval a spolupracoval vlastně na zvládnutí celé té situace. Není to  těleso které, jak se 
někdy označuje jako destruktivní a měl by se zrušit, naopak si myslím - ten jeho přínos je skutečně jako 
obrovský. Já sám jsem byl překvapen tou velmi nízkou kvalitou úrovně zákonů, které přichází z Poslanecké 
sněmovny a ten senát v podstatě slouží velmi často k tomu, že opravuje znění zákona a takové ty faktické 
chyby, takže to je asi všechno, pokud vás zajímá víc, tak já vám tady nechám na stole nějaké  vizitky na 
sebe, můžete se obrátit a to je asi všechno, tak pokud chcete vznést nějaký dotaz teď, tak můžete nebo ne, 
jestli je na to prostor. 
 
p. starostka - tak jsou nějaké dotazy na pana senátora, je vidět že nikoliv, my si vás najdeme ve vaší 
kanceláři 
 
p. senátor - těším se na vás 
 
p. starostka -  tak já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste si na nás našel čas a přišel jste nás 
informovat o některých záležitostech, děkuju vám, samozřejmě s námi můžete dál setrvat, pakliže máte 
prostor a my můžeme tedy přejít  k bodu číslo 2 našeho programu  
 
Informace o činnosti orgánů obce 
 
p. starostka - nyní bych vás podle zákona o obcích § 97 chtěla informovat o činnosti orgánů obce. 16. 
zasedání zastupitelstva se konalo 8. Června. Na tomto zasedání jsme přijali celkem 19 usnesení. Rada 
městského obvodu Poruba se za období od minulého zasedání zastupitelstva sešla na pěti řádných a jedné 
mimořádné schůzi a přijala celkem  205 usnesení. 
Mezi jinými rada 
- rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe s Ostravskou univerzitou, 
- rozhodla o poskytnutí částky ve výši 20 000 Kč do sbírky na pomoc lidem zasaženým tornádem na 
Hodonínsku a Břeclavsku dne 24. 6. 2021 vyhlášené Diecézní charitou Brno, 
- schválila rozpočtové úpravy, 
- projednala a rozhodla schválit zásady pro poskytování služby Senior EXPRES PORUBA!!!, 
- souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky ustanovení obecného systému odpadového hospodářství 
s připomínkami a uložila informovat Statutární město Ostrava, magistrát o přijetí tohoto usnesení 
-  projednala žádost statutárního města Ostravy, magistrátu o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Ostravy o regulaci provozní doby hostinských provozoven a souhlasila s návrhem. 
 
Všechna usnesení rady zveřejňujeme v anonymizované podobě na našich webových stránkách a já v tuto 
chvíli otvírám diskusi k tomuto bodu programu. Pakliže se do diskuse nikdo nehlásí, tak můžeme směle 
přejít na další bod programu, a to je diskuse občanů. 
 
Diskuze občanů 
 
p. starostka - já tady mám 4 přihlášky do diskuse občanů, první z nich je od pana Hladiše, chce diskutovat 
na téma oprava domu Oblouk, prosím tedy, pane H., pakliže vás tam vzadu máme, pojďte tady k mikrofonu 
a máte tedy slovo. 
 
p. H. - dobrý den, dámy a pánové, všechny vás zdravím a chtěl bych něco k nešťastné akci oprava 
oblouku, je to půl roku, kdy slavnostně byla zahájena oprava. Ze začátku se zdálo, že všechno poběží tak 
nějak rychle, jednoduše a bez problémů, ovšem zhotovitel, který byl vybrán ve výběrovém řízení, zdejší 
firma Bystroň Group svou činnost jaksi naprosto nezvládá. Tím, jak dnes všechno se smlouvá, nemá vlastní 
zaměstnance, vlastní lidi, je její činnost hlavně koordinační a ta, bohužel naprosto vázne, takže dochází k 
takovým nemilým záležitostem, které samozřejmě všechny nájemníky, kterých se to dotýká velmi zlobí. Už 
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Zápis  
ze začátku, kdy při samém zahájení prací na fasádě, kdy samozřejmě zedník potřebuje vodu, potřebuje 
elektriku, takže zhotovitel si udělal přípojku vody samozřejmě ne měřenou, takže jde na vrub nebo šla na 
vrub všem nájemcům v domě, totéž s elektřinou, kterou brali z rozvaděče společných prostor. To byla první 
taková nemilá záležitost. Potom došlo k dalším takovým přehmatům - potřebovali otevřít stavební jámu, aby 
mohli provádět  svislé izolace na spodní stavbě domu, aniž by komukoliv co oznámili, vykopali jámu před 
hlavním vchodem do našeho domu, zevnitř tu ty dveře zatarasili a najednou jsme zjistili, že prostě z domu 
se dostaneme jenom zadním vchodem, ale to je přes schodiště, protože ten vchod je v mezipatře, tzn. 10 
schodů nahoru, 10 schodů dolů, pro pětaosmdesátiletou paní  o francouzských holích nepřekonatelný 
problém, pro matku s kočárkem s dítětem, pokud nemá asistenci, naprosto nemožné dostat se dostat se 
ven. Šel jsem osobně za stavbyvedoucím, ano zítra je tam můstek. To bylo ve středu, kdy vykopali jámu, ve 
čtvrtek celý den pršelo, na stavbě nebyla ani noha, kromě stavbyvedoucího, tak čtvrtek uběhl, můstek 
nebyl, v pátek ráno jdu znovu za stavbyvedoucím, jo, jo, jo, my to uděláme, jak přijde bagrista, tak tam ten 
můstek bude, bylo  pátek poledne na stavbě nebyla opět ani noha, kromě stavbyvedoucího a přístup pořád 
stejný, takže to mě už dopálilo a volal jsem paní místostarostce, ta si na to snad vzpomene, že jsme spolu 
měli delší rozhovor, takže si nevymýšlím, no a další jejich činnost, je tam spousta technických záležitostí, 
ale to co mě nejvíc vadí a z čeho mám obavy, to je způsob, jak zahrnují výkopy, které jsou podél té 
obvodové stěny, kde dělají ty svislé izolace. Jsou tam přípojky vody, jsou tam přípojky plynu a jestliže 
někdo zahrnuje ten výkop traktorem s radlicí tak, že z hromady veliké hlíny zatlačí a shrne ten výkop do 
toho, tak toho, tak to odporuje úplně všemu, protože jakýsi předpis obložení inženýrských sítí pořád ještě 
platí, a tak se to dělat nemůže, protože ta zemina bude sedat, jsou tam plastové přípojky, jsou tam staré 
plynové přípojky ocelové, jestli ta přípojka povolí a začne foukat plyn do baráku, tak si dovedete představit, 
co se může stát, to je prostě hrůza, do toho výkopu hážou všechno - kusy asfaltu, zbytky cihel, dlažbu 
starou, cokoliv se na tom staveništi najde, všechno skončí v tom výkopu. Potom až tam bude někdo řešit 
poruchu vody nebo poruchu plynu, tak jak se k tomu dostane, tak se může zbláznit, není tam pískové lože, 
nejsou tam výstražné fólie, není tam nic, ze zadní strany je trafostanice, tam visí kabely, vysokonapěťový 
22 kV kabel v délce zhruba 15, 17 m volně ve vzduchu bez jakéhokoliv vyvěšení, bez jakéhokoliv zajištění, 
pod ním kopou dál do hloubky, aby se dostali k základové spáře dělníci a nikomu to nevadí, nikomu nic 
nevadí, to takový zhotovitel bych řekl, na té stavbě nemá co dělat, no a ještě bych chtěl požádat o jedno, 
protože když začaly bourací práce ve sklepích, tak firma, která zajišťuje úklid společných prostor 
samozřejmě musela skončit, protože nemá kde mít své věci, nemá kde brát vodu atd., takže společné 
prostory se neuklízí, takže bych chtěl požádat o to, aby za ty měsíce, kdy se neuklízí, nám nebylo účtováno 
za úklid společných prostor, totéž za spotřebu elektrické energie, protože v suterénu, kde se podřezávají 
stěny a dělají další práce, se svítí od rána do večera. 
 
p. starostka – pane H., já se omlouvám, ale už jste překročil limit, takže vás poprosím, abyste se blížil ke 
konci vašeho vystoupení 
 
p. H. -  už končím, takže spotřeba elektrické energie za společné prostory, za provoz výtahu, protože 
samozřejmě dělníci nebudou šlapat 120 schodů do šestého patra, vesele jezdí výtahem, vozí se tam 
materiál, vozí se tam stavební suť, v osobním výtahu se vozí všechno, ten vypadá, jak klec na Švermě v 
době největší slávy, děkuji. 
 
p. starostka -  tak pane H., děkuji za připomínky,  co se týká, vy jste tím i končil, odběru elektrické energie, 
tak já poprosím o reakci pana místostarostu Dekického, který, který k tomu umí odpovědět a pak dám 
samozřejmě slovo paní místostarostce Brodové 
 
p. Dekický - já vás zdravím všechny, na odboru je pokyn takový, že příští rok, než se bude rozesílat 
vyúčtování za odběry energií ve společných prostorách, tak ty věci samozřejmě porovnáme s předchozími 
lety a ty náklady, které tam budou zvýšené, které se dají předpokládat, že tedy jdou za stavební firmou, tak 
rozhodně nebudeme přeúčtovávat nájemníkům, tzn. na odboru o tom ví a v okamžiku, kdy se vyúčtování 
bude dělat, tak na tohleto si dáme pozor, aby se nestalo to, na co upozorňujete, že byste museli hradit 
náklady, které dneska spotřebovává zhotovitel stavby. Tolik k odpovědi směrem k těm energiím. 
 
p. starostka -  tak a co se týká stavby jako takové, tak poprosím o reakci paní místostarostku Brodovou 
 
Mgr. Brodová -  tak dobrý den, pane H., jsem ráda, že se i vidíme, protože jsme si jenom telefonovali, to je 
pravda, jenom, pokud to shrnu, tak z těch vlastně podnětů, které jste vznesl dneska, které jsem si 
zaznamenala, tak jsme spolu v té době řešili ten 1, to byl opravdu ten výkop před tím předním vstupem do 
vašeho vchodu, vím, že jste nebyl spokojen s touto záležitostí, stejně tak jako nejste spokojený s celým 
průběhem stavby. Nějaké věci jsme se snažili vysvětlit, já samozřejmě vám nebudu svůj názor vnucovat, 
nicméně obecně jenom chci říct, že na stavbě samozřejmě funguje zcela standardně technický dozor 
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investora a koordinátor BOZP. Já jsem si všechny ty podněty, které jste uvedl, poznačila, já je budu chtít 
samozřejmě se stavbou řešit a reakci na ně vám dám, buďto se spojíme telefonicky nebo se potkáme nebo 
písemně. To se asi domluvíme, takže mám všechno poznačeno, jenom znovu opakuju, že jsme spolu řešili 
ten 1 podnět, ty další jsou pro mě v tuhle chvíli novinkou v té konkrétní rovině, tak jak jste je nadnesl a 
reakci na ně vám samozřejmě dám nebo zprostředkuji. Jinak děkuji kolegovi za tu reakci na ty platby za 
služby,  protože to je v gesci jeho a já jako nechci v tuhle chvíli polemizovat o těch konkrétních věcech, 
protože nemám tu informaci a říkám, reakci vám zprostředkuji, respektive zašlu, případně se domluvíme, 
zda se potkáme třeba přímo na stavbě nebo na radnici. 
 
p. starostka -  jinak pane H. za mě ještě doplnění, na všech vchodech jsou kontakty na odpovědné 
pracovníky radnice a pakliže vás zlobí nějaká taková jednotlivost, vy jste vyjmenoval několik, určitě  se staly 
v  posloupnosti, tak samozřejmě bude vždycky dobře, když kontaktujete někoho z radnice, nahlásíte to a 
můžeme to řešit okamžitě, jo, nemusíte čekat na to, až se toho vyskytne více a  my samozřejmě jsme v 
kontaktu se stavbou, probíhají kontrolní dny,  jsou tam stavební dozory a na všechny ty věci se dá upozornit 
a všecky ty věci se dají  řešit, pakliže o nich samozřejmě víme a pakliže nám tu zpětnou vazbu budete 
dávat. Tak já v tuto chvíli poprosím druhého přihlášeného do debaty, a to je pan Š., který chce, který chce a 
pardon, já jsem tady přehlídla, pardon, pane Š. ještě  vás posadím, omlouvám se vám, svítí mi tady ještě 
pan zastupitel Gajdáček. 
 
p. Gajdáček -  já bych se chtěl teda zeptal, kdo dělá stavební dozor z naší strany, poněvadž předpokládám, 
že když se něco kope,  tak musí být výkopové povolení, když se něco zasypavá tak to, kdo to zasypává, tak 
si předtím stavební dozor, musí říct, jak se ten výkop zakopává, vykopává, takže ptám se, kdo dělá 
stavební dozor, jestli jsou tam takové problémy jak byly popisovány. 
 
p. starostka -  paní místostarostka 
 
Mgr. Brodová - technický dozor investora zajišťuje společnost Flagro 
 
p. Gajdáček - /nemluvil do mikrofonu/ 
 
Mgr. Brodová - to je totéž, to je totéž totéž, působí tam funkce, která se označuje technický dozor investora 
nebo technický dozor stavebníka, jak chcete, ta je vlastně, ta, ten bdí nad průběhem té stavby, řekněme po 
všech stránkách, je tam koordinátor BOZP, tuto činnost na této stavbě vykonává společnost Flagro a určitě 
smlouva obsahuje ustanovení o tom, že právě práce, které mají být zahrnuty, musí projít předtím než k 
tomu dojde, kontrolou. 
 
p. starostka -  tak já děkuji za odpověď a v tuto chvíli tedy poprosím pana Š., který chce diskutovat na téma 
politická kultura.  
 
p. Š. - dobrý den, paní starostko, dobrý den, vážení zastupitelé, dámy a pánové, tam, kde ukončil 
předřečník a pan Gajdáček, tam ještě budu pokračovat trošku já, a to jaký ten pracovní dozor vůbec je,  čte 
někdo zápisy z městského obvodu, dále jsou prováděny kontrolní dny, zúčastňuje se někdo kontrolních 
dnů, jaké jsou zápisy od toho, kolik je tam vad, nebo jak jste spokojeni, a tak dále, máte něco takového, 
anebo se spoléháte jenom na tu firmu, kterou jste výběrovým řízením získali a tudíž ať si dělají co chtějí. Je 
to památková stavba, která má vyšší význam, jak může taková firma stavební něco takového vyrábět nebo 
dělat, když stavební dozor nekoná svoji funkci, jak má a co se týká těch kontrolních dnů; existují vůbec 
kontrolní dny?, je tam přizván někdo z městského obvodu, nebo to prochází čistě jenom tam mezi něma - 
zkrátka projdem si to, uděláme nějaký zápis a tím to haslo, takže, pokud je to tak, je to špatně, pokud je 
nutné v tomto případě, aby někdo, bohužel, bral za to zodpovědnost a  tím pádem, jakoby se to mělo 
takový způsob by se to mělo řešit, to je za ten bod za tu stavbu, co se týká údržba komunikací - máme září, 
za chvilku je zima, co ta předešlá zima udělala. Ještě ty boláky nejsou zahojené, takže jak se to bude řešit, 
když už je září a  co se řešilo, nebo co se spravovalo viz poslední kruhový objezd na osmém obvodě tzn. 
Průběžná - 17. listopadu, tak oni si tam ty spáry, které jsou na vozovce, tak je tam sjeli, zalili a že tam je ta 
díra, tak ji tam nechali, my jsme přece asi jenom šli lepit ty díry, tak to budeme spravovat a to je katastrofa a 
kdo je za to zodpovědný, a to tak, díra tam není 14 dnů nebo 3 týdny, ta  už tam je tam dlouho. Mluvil jsem 
s panem místostarostou Otiskem, říkal jsem mu, kde ty problémy jsou, bohužel je září, my máme auta, 
drahá auta někteří a máme je rozbíjet kvůli toho, že neumí se to zorganizovat, že bohužel není lidí nebo 
není takových lidí, aby  si na to troufli, to je špatné. My jsme vás politiky volili na to, abyste dozorovali tuto 
věc, abyste nám to prostředí vykonávali tak, aby my v životě jsme byli spokojeni, bohužel to tu není, a to 
samé, jak minule paní Konieczná,  jak je tak chválila, jak krásná Poruba, květiny, Hlavní třída, to je nádhera, 
už se někdo byl podívat, jak je 7. obvod, 8. obvod, jak jsou tam ty vyvýšené zídky, jak je to oprýskané a jak  
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je to obité, anebo prostory u pošty  na 8. obvodě, na Bejdové , tak to je katastrofa. Takže Hlavní třída je 
jenom vyzdobená. Je málo a že prokazujete, že vám o gubernii jako je 7. obvod, anebo 8. obvod nezáleží, 
je to špatné, kdo bude za to brát zodpovědnost a k tomu,  když už jsme jako u toho v parku, venčení psů, 
exkrementů je enormně moc. Já jsem upozornil, vyjížděl jsem ze Zdeňka Štěpánka, měl tam jeden tam 
venčil psa, udělal hromadu, tak já jsem přibrzdil až krokem, říkám mu, prosím tě seber to. Víte, kam mě 
poslal? Do péčka. Takže když se neumí pejskaři chovat, bohužel to odnesou  možná i ti důchodci, a tak je 
nutné, protože to je hrubé znečištění prostředí, tak jim přidat na platbě, protože ti sekáči, co tam jezdí 
s těma sekačkama, tak mají tam být v riziku, co se týká exkrementů a že se to rozstříkne, mají být v riziku? 
 
p. starostka -  pane  Š., já vás  také poprosím, abyste se blížil ke konci 
 
pan Š. - ještě to nejdůležitější, paní starostko, prosím, vás, co se týká minule, na zastupitelstvu byla 
otevřena taky otázka knihovna a přilehlý park ke knihovně, já jsem v rychlosti stíhačky to prolítnul včera a 
žasnul jsem. Tam jen jedna hromádka jak od krtka a bohužel žádná práce. Ty prostory, kde, je to 
prohlubně, kde se drží voda, to tam je stále, takže to patří městskému obvodu nebo paní Bajgarová je za to 
zodpovědná jako město? Já bych vám přál všem udělat si exkursi z městského obvodu, zajít tam, udělat 
špalír a projít se po tom chodníku, který tam je udělaný a který je jediný způsob řešení, jak do toho 
prostředí ho zakomponovat, jaký chodník, je to katastrofa. Vážení, já vám děkuji za pozornost a žádám na 
vše písemnou odpověď, děkuji. 
 
p. starostka -  pane Š., písemnou odpověď samozřejmě dostanete, ale mi to nedá na některé věci a 
invektivy, které jsme tady teď slyšeli, reagovat, protože v celé řadě věcí prostě nemáte pravdu, nezlobte se 
na mě, běžte si prosím, sednout to není diskuse, já teď odpovídám. Vy jste položil dotaz, pojďme se tak 
domluvit. Já bych chtěla říct, že vy jste tady nazval sedmý, osmý obvod jakousi gubernií. Za tento rok vás 
mohu ujistit, že se opravilo největší množství metrů čtverečních chodníků za posledních x let, například 
páteřní chodník na Bedřicha Nikodéma, určitě mě potom opraví pan místostarosta Otisk. Na celé řadě 
dalších míst, o kterých jsme se například od předsedů bytových družstev dozvěděli, že  už roky řeší opravy 
některých chodníků, to je první záležitost. Další záležitost je, že sám víte, že už nějakou dobu je hotov 
projekt na revitalizaci celého náměstí u Duhy a víte, že je to projekt, který řeší rozsáhlé území a který má 
skutečně celou tu lokalitu povznést, bohužel jsou tam nějaké připomínky k celému tomu řízení 
projektovému a stále se nedaří dovést úplně ke stavebnímu povolení tak, abychom mohli začít, ale není to 
z důvodu toho, že bychom ten projekt dělat nechtěli musíme se tam vypořádat s nějakými připomínkami, 
takže není pravda, jak tady říkáte, že nikoho nezajímá sedmý, osmý obvod, nehledě na to, že na osmém 
obvodě jsme opravili také chodníky kolem střediska, které se jmenuje Olympie a pan místostarosta mě 
určitě doplní a co se týká toho, že nechodíme po obvodech, můžu vás ujistit, že s železnou pravidelností 
téměř co 14 dní objíždíme nejenom stavby, které děláme, ale celou řadu dalších míst, nehledě na to, že 
také plánujeme do budoucna, které další lokality je potřeba začít projektovat, upravovat, rekonstruovat a 
měnit. Stejně tak jsme byli v poslední době  v úzkém kontaktu s městem, které nám nabídlo, že je možné 
pakliže máme připravené některé akce tak, aby nám na některé akce přispěl a my jsme tyto záležitosti 
hledali. Díky tomu se také opraví další , která je u ulice Pionýrů, takže to je k údržbě komunikací 
k sedmému a osmému obvodu. Co se týká Podroužkovy, tak vy sám jste dokonce u pana místostarosty 
pochválil některé posuny, které se tam staly. Promiňte, mi připadá, že když tady mluvíte na mikrofon, tak 
mluvíte zcela jinou rétorikou, než když s námi mluvíte a bavíte normálně. Důležité je říct, že celá lokalita 
Podroužková je investicí města, město  tuto lokalitu převedlo do majetku Poruby, aby se o ně dál starala, 
ale ještě než se tak stalo, tak  městský obvod Poruba k tomu dal celou řadu připomínek tak, aby se v té 
lokalitě za prvé upravili chodníčky, které tam byly, za druhé, aby se vybudovaly šlapákové chodníky k těm 
hřištím, kde nevedly a samozřejmě, aby se tam, aby se tam řešili ty prohlubně, které, když vydatně, prší tak 
stále tam zůstává voda. Všechny tyto věci se časem dějí a ty kroky jsou tam viditelné, že se tam podnikají 
jedno za druhým, my jsme tam několikrát byli na kontrole, opravdu se to děje, takže není pravda, že se tam 
nic neděje a že na to všichni lidově a pardon za to slovo, kašleme. Já poprosím, tady už se dlouho hlásí 
paní místostarostka Brodová, která mě jistě doplní. 
 
Mgr. Brodová -  tak já jenom chci ujistit pana Š., že kontrolní dny samozřejmě na stavbě Oblouku probíhají, 
probíhají pravidelně 1× týdně v případě potřeby i častěji, kontrolních dnů se zúčastňují zástupci odboru 
investičního, samozřejmě technický dozor, autorský dozor tzn. projektant, který vlastně podle jehož projektu 
rekonstrukce probíhá, zúčastňují se jich koordinátor BOZP, podle potřeby se zúčastňují další osoby, typicky 
asi budu jmenovat zástupce památkářů, kteří neříkám, že jsou na každém kontrolním dnu, ale vždy v 
případě potřeby tam jsou, sledují postup prací, takže než toto shrneme do písemné odpovědi, kterou jste si 
vyžádal tak, abyste mohl odcházet alespoň trochu klidný, kontrolní dny probíhají pravidelně a účastní se 
jich celá řada lidí 
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p. starostka -  a samozřejmě o nich jsou písemné řádné záznamy, abych doplnila ještě tuto informaci a pan 
místostarosta Otisk ke komunikacím 
 
Bc. Otisk -  tak dobrý den všem,  pane Š., my jsme spolu nebo velice často spolu hovoříme telefonicky, 
když už ne úplně osobně a velice často řešíme mnohé věci včetně, včetně komunikací, já jsem vám sdělil 
už před nedávnem, že skutečně na sedmém, osmém obvodě a plus novém Pustkovci, že tyto komunikace, 
na ně se intenzivně zaměřujeme, protože rozšířený digitální pasport nám jasně ukázal, že se na tyto oblasti 
velice dlouho zapomínalo, takže zde se opravujou opravdu tisíce metrů čtverečních. Ty  nejvýznamnější 
akce teď zmínila i paní starostka, myslím si, že tak intenzivně se neopravovalo na osmém obvodě za 
posledních, netroufám si říci nějaké číslo, za mnoho mnoho let a vy jste zmínil zde určité komunikace typu 
vozovky, které ovšem tedy nemáme ve správě, nemá městský obvod Poruba ve správě, má je ve správě 
buď tedy magistrát, odbor dopravy, potažmo Ostravské komunikace se o ně starají nebo kraj, tedy já se 
mohu vyjadřovat pouze k majetku, který byl tedy svěřen městskému obvodu Poruba s tím, že máte pravdu, 
že těch výtluků a výmolů v tomto roce je nadměrné množství, my jsme už teď toho opravili, dá se říct, stejně 
jako v celém minulém roce, a to co máme, tedy v patrnosti, což máme každou ulici přesně zmapovanou, tak 
stihneme opravit do konce roku tak, aby to bylo všecko v pořádku, mimo to se snažíme opravovat nejenom 
dílčí části chodníků, ale také celá náměstí, jak právě zmínila paní starostka, vlastně náměstí Pionýrů a 
případně potom v příštím roce uvidíme, jestli okolí okolí Sylvie také opravíme celkové ty plochy tak, aby 
těch ploch tam nebylo tolik asfaltových, jako je tomu nyní, tudíž nevím, podle čeho soudíte, ale pokud 
budeme objektivně k tomu přistupovat, tak minimálně za poslední 2,5 roku se opravdu v těchto oblastech, 
které jste zmiňoval, opravilo toho asi nejvíce za mnoho let. 
 
p. starostka -  tak děkuji za doplnění panu místostarostovi, p.  Š. samozřejmě,  vy jste žádal o písemnou 
odpověď, my vám sepíšeme a všechno to co tady padlo a možná, že ještě nějaké další informace abyste, 
abyste je měl shrnuty, pane Š. prosím, krátkou reakci jo, protože to není úplně jako diskuse  
 
p. Š. - a jak je to možné, že firma zalívala, už tam něco dělala na tom na tom povrchu vozovky, že tu díru 
tam nechala a zrovna v takovém místě, že skoro každé kolo, které tam projede, do té do té díry skočí  
 
p. starostka – pane Š., zeptáme se vlastníka té cesty a v té písemné odpovědi vám jeho odpověď, protože 
to není naše cesta, my se o ni nestaráme, tak  neumím reagovat  v tuto chvíli, takže se zeptáme  vlastníka 
cesty a do té písemné odpovědi vám shrneme jeho odpověď, můžeme se tak domluvit 
 
p. Š. -  tak to já jako mě zajímá jenom , aby nejenom já, ale my co tady jezdíme, do té díry nebo do těch děr 
různých hlavně na těch tazích hlavních neskákali  
 
p. starostka – ano, já vám rozumím, proto jim dáme ten podnět k tomu, aby to vyřešili, ano 
 
p. Š. – nebo co se týká jako těch zídek a květinové výzdoby, prosím vás,   na Zdeňka Štěpánka na té 
dvorní nebo na té části ulice Zdeňka Štěpánka, je tam vyvýšený záhon a už je dlouho oprýskaný a nikdo si 
toho nevšímá a nikdo nespravuje, je to hnusné 
 
p. starostka – dobře, děkujeme za podnět, slyšeli jsme ho, už opakujete podruhé, takže děkuju pane Š. a 
hlasí se pan zastupitel Trojak 
 
Ing.Trojak -  dobrý den, já bych se ještě jenom taky vrátil k tomu co tady zaznělo, co se týče provádění 
oprav, já si myslím, že je to docela  významná akce a opravdu to, že tam je stavební dozor externí, to je 1 
věc, druhá věc je opravdu, jak potom ten kontrolní den probíhá, ale opravdu bych to nepodceňoval a stálo 
by za to možná, kdybyste nás někdo, paní místostarostka možná, na příštím zastupitelstvu nějakým 
způsobem informovala o těch skutečnostech, které zazněly, zda byly pravdivé, zda jste ověřili, zda došlo k 
nějaké nápravě, protože pakliže tam dochází k tomu co zaznělo, jakým způsobem se zasypávají inženýrské 
sítě, jestli opravdu to takhle proběhlo, tak by to stálo za to, opravdu možná to řeknu i tady těm nájemníkům, 
bohužel asi zdokumentovat, protože to jsem opravdu jako překvapený a co se týče toho, že si firma dovolila 
napojit se na inženýrské sítě a nedat tam měřáky, to je taky jako až raritní, protože firma Bystroň je docela 
známá a měla by být profesionální a tady tohle to se prostě by vůbec nemělo stát, čili by mě i zajímalo, 
jestli, případně na těch vašich kontrolních dnech jsou v zápisech tady tyto skutečnosti uvedené, tzn. to, že 
chcete tady tyto věci napravit, čili zda vůbec, když si vezmeme třeba jenom ten deník z kontrolního dne se 
něco takového dočteme, pakliže, že se to tak dělo a děje. 
 
p. starostka – pane Trojaku, já vás mohu ujistit, že je to stavba, na kterou klademe zvláštní zřetel a všechny 
tyto záležitosti, které jsme dneska slyšeli, tak prověříme, ověříme, já ze zkušeností vím, že velmi často lidé 
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hlásí různé věci, které třeba vidí ve veřejném prostoru nebo vidí někde na stavbě, ale už nevidí to bé, proč 
se třeba některé věci dějou, protože mají nějaký důvod a racionální důvod některé věci, například 
připomínkují, že nejsou stavebníci na stavbě, ano, protože tam dochází k nějaké technologické pauze, 
protože je tam potřeba, aby něco vyzrálo a podobně, je celá řada těch věcí, které tady padly, má určitě 
racionální důvod, racionální vysvětlení a já vás beru za slovo a jsem moc ráda, že jste to navrhl, velmi rádi 
vám klidně na příštím zastupitelstvu, popřípadě jinou formou odprezentujeme stavbu, v jaké je fázi, jakým 
způsobem probíhá, co se tam děje atd. Chápu, je to opravdu velmi významná stavba, je to kulturní památka 
a věřte, že opravdu na ni klademe velký důraz. Hlasí se s technickou pan zastupitel Gajdáček. 
 
p. Gajdáček -  já bych jenom chtěl doplnit, pokud budete předkládat nějaké ty dílčí zápisy stavebního 
deníku nebo nějakou jako dokumentaci, tak předpokládám, že i ty přebírky dílčích  stavebních úkonů jsou 
dokumentovány fotodokumentací. 
 
p. starostka -  tak a teď nevím úplně proč jste se hlásil technickou, když to byla klasická, klasický příspěvek 
a děkuju, já nechám možná reagovat paní místostarostku Brodovou, která se hlásí v té diskusi a pak 
samozřejmě dám slovo panu Cepkovi. 
 
Mgr. Brodová -  já bych jenom chtěla potvrdit, že samozřejmě není problém, odpovíme nejen panu H., který 
ty dotazy vznesl, ale samozřejmě ty informace zprostředkujeme i vám zastupitelům, ať už tím, že uložíme tu 
informaci na úložiště, případně se k tomu můžeme vrátit na příštím zastupitelstvu 
 
p. starostka -  tak pan zastupitel Cepko 
 
Bc. Cepko -  děkuji vám ze slovo, já jsem slyšel o firmě Flagro prvně, takže jsem se podíval jen na internet, 
zjistil jsem, že to byla zakázka malého rozsahu, tak bych se chtěl zeptat, kolik firem se oslovilo v tomto 
režimu a vzhledem k těm podnětům, které jsme dneska slyšeli, kolik firma Flagro jakoby vyřešila podnětů a 
které problémy vyřešila, oslovila, vlastně udělala práci za nás a přejdu - druhý bod, ten tvrdí, že oba 
koneční vlastníci jsou sponzory ODS, taková perlička. 
 
p. starostka -  ano, tak to je trošku nefér asi nefér informace, jenom mě tak napadlo, když tady takhle jsme 
na zastupitelstvu, nedávno měla Rada městského obvodu Poruba prohlídku na kontrolním dnu celé té 
stavby, já si myslím, že není problém zrealizovat pro zájemce ze strany zastupitelů úplně stejnou prohlídku. 
Někteří kývete, že byste o to zájem měli, takže já si myslím, že domluvíme se s paní místostarostkou, 
dívám se na pana vedoucího investičního odboru, abyste si mohli prohlédnout v reálu co tam probíhá, co se 
opravuje, jakým způsobem, velice třeba zajímavé jsou restaurátorské práce, které tam probíhají a můžete si 
některé ty záležitosti ověřit přímo v reálu, můžete dokonce se i zeptat  stavebního dozoru a dalších našich 
firem, které tam, které tam působí a můžete si ty věci skutečně ověřit přímo na místě. Já si myslím, že to je 
úplně nejlepší způsob toho, aby se celá řada otázek, možná pochybností a dalších věcí, které tady v tuto 
chvíli padají, je eliminoval, protože ono 3× nebo jednou vidět je lépe než 3× si dopisovat a podobně. Úplně 
v podstatě podobně jako jsme organizovali teď prohlídku Pokladu, abyste se mohli přesvědčit, jak  ta stavba 
nakonec byla dokončena. Hlásí se ještě pan zastupitel Trojak. 
 
Ing. Trojak -  já s váma určitě souhlasím, že řada věcí je racionální a provádí se nějakým způsobem na té 
stavbě, to naprosto souhlas, nicméně pakliže opravdu došlo k tomu, co tady pán popsal, že tam zasypávali  
ty inženýrské sítě tímto způsobem, tak tam jako nevidím nic racionálního, ale pouze jenom porušení všech 
norem. A co se týče toho kontrolního dne, samozřejmě můžeme si tam zajít, ale to není o tom konkrétním 
dnu, to je opravdu o průběžném řízení a kontrole té stavby po celou tu dobu  realizace,  to vám řekne každý 
stavebník, že opravdu pokud uděláte jednou jako pro nás zastupitele kontrolní den, že se tam půjdeme 
podívat, OK, nachystají si to, ale opravdu, tak jak tady zaznělo o dílčích přejímkách jednotlivých částí 
stavby, které třeba pak jsou zakryté, pořizovaní fotodokumentace atd., čili já  nevím, jaký je tam stav, s 
velkou pokorou jako to říkám, jenom říkám, dejme si na to pozor, protože může z toho být potom malér, 
děkuji. 
 
p. starostka -  pane Trojaku, znovu bych vás chtěla ujistit, že pan H. tady sice řekl nějakou jakoby 
spekulaci, kterou v tuto chvíli neumíme nikdo ověřit, my samozřejmě ověříme, podíváme se na to, zjistíme  
jakým způsobem se zakládají jeho slova na pravdě či nikoliv, dáme vám k tomu zpětnou vazbu, ale znovu 
vás chci ujistit, že skutečně na to klademe zvláštní důraz a všechny věci, které tady padly, tak se vedou 
řádně. My tady jako spekulujeme o tom, jestli někdo něco viděl, někdo hodil, někde bylo nebylo a skutečně 
pojďme to vyřešit  prověřením těchto věcí a řádnou kontrolou a samozřejmě, jak už jsem říkala,  tu  
prohlídku té stavby pro vás rádi zorganizujeme, pakliže se přihlásíte a ta zpětná vazba potom bude. Tak 
paní místostarostka Brodová. 
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Mgr. Brodová -  já jsem jenom chtěla říct, že v principu  musím s vámi souhlasit pane Trojaku, je to 
samozřejmě o průběžném řešení všech záležitostí, které se na stavbě dějí, což se děje, ty věci se 
samozřejmě průběžně řeší, protože tam se řeší něco v podstatě každý den, to není o tom, že jednou za 
týden se tam sejde skupina lidí a teprve něco začnou řešit zároveň, případně ta nabídka účasti na 
kontrolním dni je možná i o tom, abyste se mohli vy potkat s těmi lidmi. Možná, že to rozptýlí vaše 
pochybnosti, které teď máte, budete se moci zeptat na to přesně, jakým způsobem probíhá řízení stavby, 
co se tam děje, co se řeší, jak se to řeší, možná, že už to samo o sobě rozptýlí některé vaše pochybnosti, 
které teď tady byly vyvolány, nicméně samozřejmě těch problémových věcí se tam budou  se tam 
vyskytovat i další a budou se prostě řešit průběžně, tak jako na každé stavbě se vždy vyskytne prostě 
spousta, ať už větších nebo menších detailů, které je potřeba řešit operativně a na stavbě, ale ten kontrolní 
den určitě nemá sloužit k tomu vás něčím uchlácholit, ale spíš potkat se s těmi lidmi a zeptat se na to o čem 
třeba, případně pochybujete. 
 
p. starostka -  tak děkuji, ještě pan zastupitel Gajdáček 
 
p. Gajdáček – já bych jen zdůraznil, že pan H. je bývalý ředitel OPBH, čili okresní obvodního podniku 
bytového hospodářství, který kdysi tento bytový fond měl ve své správě. Tak aby jeho laický názor byl brán 
na zřetel, že je podložen odborností. 
 
p. starostka - děkuji za doplnění, tak už se nikdo nehlásí a já tedy dám slovo třetímu přihlášenému do 
diskuse, a to je paní V. Hana, která se přihlásila do diskuse k tématu děti ve školách. 
 
p. V. - dobrý den paní starostko, pane místostarosto, děkuji za pozvání, vážení zastupitelé, jsem máma 
dvou dětí a řadu let jsem spolupracovala s řediteli, učiteli na různých aktivitách sportovních v celém 
Moravskoslezském kraji. V současné době jsou jakékoliv aktivity podmiňovány s podmínkami a jak víte, tak 
ve školách jsou v tuto chvíli nastavené podmínky, které vedou k mnoha zamyšlením. Pokud mohu, tak to 
trošku shrnu. V první řadě jsou děti, které se netestují, tzn. že to jsou očkované a ty, které mají potvrzení o 
tom, že prodělaly nějaký covid a za druhé jsou to děti, které se testují testy ze škol, anebo vlastními, ale 
někde jsou školy, kde striktně se řídí tím, že jsou, že musí děti používat testy od státu. Potom jsou to děti 
netestované a ty musí nosit roušky a  jsou separované od ostatních, nesmí zpívat, cvičit společně, musí 
dodržovat rozestupy a potom jsou to děti, které nebo všechny děti vlastně od po otestování a pokud jsou 
negativní, musí nosit roušky ve společných prostorách a já tady mám jednu fotografii, která koluje po 
internetu a hodně zvedla všechny rodiče které, kteří jsou zodpovědní, chovají se zodpovědně ke svým 
dětem, ke zdraví svých dětí, svých vlastních svých vlastních zdraví atd. a jsou fotografie, kde jsou různí 
představitelé, to  jsou vrcholní politikové nebo herci a samozřejmě v porovnání s našimi dětmi, jestli 
můžete, tak se klidně podívejte, nevím, jestli to jde přiblížit, jestli vidíte rozdíl, tak na této fotografii jsou 
představitelé, kteří jsou bez roušek a dole jsou děti v rouškách. Je to něco, co nám rodičům zodpovědným 
přijde velmi netaktní, jak je možné, že vrcholní politikové a takovíto lidé něco hlásají a potom dělají něco 
úplně jiného, jak je tohleto možné, proč naše otestované děti, které jsou negativní, tak musí potom chodit 
po školách a přemisťovat se s rouškou na obličeji. Já vám klidně tady tu fotografii nechám, můžete si ji 
vyvěsit kamkoliv, dívat se na ní a myslet na naše děti, které jsou asi něco míň než kdokoliv jiný a  na 
základě téhleté fotografie já bych ráda požadovala, aby se přehodnotily podmínky, za kterých jsou naše 
zdravé děti negativně otestované a ve školách a aby nemuseli nosit roušku, nemuseli. Je to něco, co je  
prostě nepředstavitelné. Já samozřejmě vím, že tady je nemoc, že se musíme chránit, že musíme chránit 
ostatní, to všichni známe, mám také rodiče, takže jsem zodpovědná, když jsem nemocná, jsem doma. Co 
se týká testování, minulý týden byly děti testované, my tady které máme výsledky z prvního testování a teď 
počítejte se mnou. Do škol nastoupilo celkem 1 380 000 žáků, z toho bylo 111 pozitivních dětí, v 
procentech je to 0,008 % pozitivních dětí, 1 antigenní test stojí zhruba 20 Kč, to jsem hodně při zemi, to je 
27 600 000 Kč a víte na kolik přijde 1 pozitivní test -  250 000 Kč, to je co se týká testování. Chci se zeptat, 
protože s panem místostarostou už jsme se bavili, já jsem posílala nějaký mail a ptala jsem se vlastně v 
něm, zda už jsou teďka v tuto chvíli včerejší data z testování. Zatím nejsou, teda já nemám tu informaci, že 
by byly. Je to trošku zvláštní, požadovala jsem, abychom věděli vlastně tady v našem kraji, našem městě, 
kolik je počet testovaných žáků, kolik z nich je pozitivních, z tohoto počtu pozitivních pak počet potvrzených 
pozitivit dalším testem, protože jistě víme, že i když je někdo pozitivní antigenním testem, tak se potvrdí 
PCR test, který nemusí vyjít pozitivně a potom jsem chtěla vidět počet škol, kde se rozhodli testovat také 
očkované a ty, kteří mají potvrzení o prodělané nemoci. Některé školy ví nebo někteří ředitelé a někteří lidé 
už ví, že i očkovaní mohou přenášet tuto nemoc nebo jakoukoliv jinou. 
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p. starostka – paní V., já se omlouvám, vstoupím vám do toho, abych byla spravedlivá stejně tak jako u 
vašich předřečníků, musím vás upozornit, že podle jednacího řádu máte na své vystoupení 5 minut, už ho 
překračujete 
 
p. V. - tak bohužel, to mi nikdo neřekl na začátku, moc se omlouvám, 
 
p. starostka – tak abyste už směřovala ke konci svého příspěvku, děkuju 
 
p. V. – pokusím se, ale těch otázek je víc, protože rodiče samozřejmě tím, že chodí do škol a je to naše 
budoucnost, tak nás zajímá, co se vlastně s těmi dětmi děje, v jakých podmínkách nastupují do těch škol 
atd., protože se nás rodičů nikdo neptal, nikdo z ředitelů s náma nekomunikoval, s námi zodpovědnými, 
teda s těmi, kteří jsme kladli otázky na školách atd., tak jsem  aktivně vytvořila anketu, kterou jsem pustila 
vlastně do všech možných různých skupin, které se tady touto problematikou dětí a škol zabývají a mám 
tady anketu. Nechám ji  tady paní starostko, panu místostarostovi jsem ji posílala, tato anketa čítá zhruba 
46 stran, jenom ale možná pro, budu se snažit paní starostko, ale je to docela závažná věc, tak doufám, že 
mi ten prostor trošičku dáte, můžu se zeptat – zastupitelé, dáte mi ten prostor, prosím, děkuju 
 
p. starostka - tak správně paní V., já se omlouvám, bychom měli hlasovat, ale můžete, prosím, odhadnout, 
jak dlouho ještě bude ten váš příspěvek zhruba trvat? 
 
p. V. - 5 minut  
 
p. starostka – vy máte možnost se 2× vyjádřit, takže já bych poprosila v tuto chvíli 2× 5 minut teď myslím, 
takže já bych v tuto chvíli  nechala vyjádřit pana místostarostu Tomáška, který má celou řadu odpovědí pro 
vás, vás bych v tuto chvíli přerušila, pakliže k tomu budete chtít ještě doplnit, tak pak budete mít  možnost 
dalších  5 minut, můžeme se tak domluvit? 
 
p. V. – ano, mám zůstat na svém místě? 
 
p. starostka -  můžete si vymyslím sednout, ať tam nemusíte stát  
 
p. V. - abych nechodila sem a tam 
 
p. starostka - jestli chcete, můžete tam zůstat stát  
 
Mgr. Tomášek - přeji vám hezké odpoledne, vítám paní V., není to poprvé, co se, co se setkáváme, setkali 
jsme se už i na škole, kde jsme se vlastně bavili v minulém školním roce o jaksi problémech, které s těmi 
nařízeními máte, vy jste mi položila, to tím chci říct že, že si povídáme spolu o tom že, že rozhodně ta vůle 
na straně na straně školy i na straně naší byla, píšeme si, vy jste  požadovala některé informace, týkající se 
Poruby, zmiňovala jste ty, které se týkají celého státu, my jsme ty informace získali k dnešnímu odpoledni, 
máte pravdu že, že nevíme nevíme ještě, jak dopadly PCR testy, to budeme vědět až 8. 9. každopádně 
známe výsledky z 1. 9. a ze  6. 9., celkem bylo na porubských školách testováno 4056 dětí, v tom prvním 
týdnu, 4097 v tom dalším týdnu, první týden neodhalil žádné děti, které by byly pozitivní a tento týden 
odhalil jedno dítě, což bylo potvrzeno i dalším testem. Celkem se výuky nezúčastňuje na porubských 
školách z důvodu nesouhlasu s testováním 8 dětí, 8 dětí v minulém týdnu, 8 dětí v tomto týdnu, více více 
informací k tomu, co jste požadovala, nemám. Jsou pro vás dostačující? 
 
p. V. - těch otázek je samozřejmě více, které jsem teďka v tuto chvíli kladla, jsou součástí toho e-mailu, 
který jsem posílala, takže potom budu potřebovat 
 
Mgr. Tomášek -  může mluvit jenom jeden z nás, my vám odpovíme písemně 
 
p. starostka – p. V., zastupitelstvo je platforma, která není asi úplně na to, aby jste kladla 40 dotazů a my 
jsme vám na ně odpovídali, pardon, za to číslo, možná jsem ho trošičku přehnala, pakliže jste posílala 
dotazy panu místostarostovi, tak vám určitě písemně rád odpoví, nehledě na to, že celá řada těch dotazů, 
které směřujete, nemá směřovat ani tak na zřizovatele a ředitele škol, ty dotazy jsou na ministerstvo, 
ministerstvo je přece tvůrcem opatření a my jsme ti, kteří ho vykonáváme a pakliže  s námi 
zprostředkovaně chcete na některé dotazy odpovědi, my to samozřejmě můžeme akceptovat, pan 
místostarosta už zareagoval, opravdu ministerstvo s některými dotazy opravdu oslovil a to je tak jako asi 
maximum toho co jsme schopni, co jsme schopni vám vlastně zodpovědět a jakou zpětnou vazbu vám dát, 
takže já chápu vaše rozhořčení, rozumím tomu, že s některými věcmi nemusíte souhlasit, celou řadu věcí 
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jste nám tady řekla. To je v pořádku a my to samozřejmě respektujeme váš názor, nicméně vidíte, že 
pakliže 8 dětí tedy, jak pan místostarosta řekl, se neúčastní výuky, protože s tím rodiče nesouhlasí, tak je to 
opravdu malý zlomek, opravdu malý zlomek těch, kteří, kteří jsou tak vyhranění a ten názor mají takový, že 
děti do školy nepošlou, ale paní V. já vás nechám dále mluvit, nicméně nevím, jestli dospějeme k nějakému 
výstupu, který pro vás by byl relevantní, protože určitě jste tedy nepřišla jenom a pouze to říci, byť to je asi 
taky určitým cílem, ale vy asi chcete dospět k nějakému výstupu, k nějakému posunu v této záležitosti a ten 
posun si myslím, že byste spíše měla hledat tam, kde opravdu k těm pravidlům dochází a k jejich tvorbě. 
 
p. V. -  já budu trošku reagovat na vás paní starostko, co říkáte a možná i na těch 8 dětí, které jsou tady v 
části Poruba, já budu pokračovat. Jsem tady proto, protože se s námi rodiči nikdo nebaví pokud  vznášíme 
nějaké dotazy na ředitelství školy, tak jsme odkazováni na ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo 
zdravotnictví se odmítá s námi rodiči bavit, odmítá, prostě dává najevo jasný příkaz, držte se toho nebo 
dostanete po prstech a my jako rodiče odmítáme tady tohleto jednání. Já budu pokračovat v té anketě, 
možná, že to je důvod, proč vlastně jsem tady, protože zastupuji zhruba 8000 rodičů, kteří vyplnili tu anketu 
a kteří mají jasný postoj k tomu, co se tady vlastně vůbec s našimi dětmi děje. V té anketě se ptáme, kde 
jsou děti, v jaké škole, jestli souhlasí s nařízením mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, víte, 
kolik je tady - 95 %, kteří nesouhlasí s opatřením, protože sami víme, že ta opatření jsou zvláštní. Jaká 
varianta účasti vašeho dítěte ve škole je vám blízká a nesouhlasím s testováním, nošením roušek a 
respirátorů, očkováním dětí. Za jakých okolností pustíte do školy vaše dítě a velké procento - 77 % je tady 
bez testování, bez roušky, pokud je tady varianta pouze s testováním ze slin, bez roušky, respirátorů, tak je  
tady 55 %  rodičů, kteří alespoň za těchto podmínek děti do školy pustí. Teď je tady otázka, proč dáte do  
školy dítě za jakýchkoliv za jakýchkoliv podmínek, je to protože dítě potřebuje kolektiv a kamarády, 
samozřejmě potřebuje školu jako takovou, těch odpovědí je tady více a nejdůležitější bych vyzdvihla, že je 
tady podpora ředitelů, kteří budou hledat cesty k návratu zdravých dětí do školy bez testování, nošení 
roušek a očkování, je tady 96 % rodičů, jestli tady je strach z covid nákazy, tak ano, nějaký malý je, ale 
93 % rodičů je v pořádku a prostě má to nějak zdravotně nastaveno. Zastáváte názor, že nemocný se má 
léčit doma, v nemocnici a zdravý má žít svobodně? Je tady 97 % ano a rodiče s tím  souhlasí, že nemocný 
se má léčit doma, v nemocnici a jinak zdraví se nemají omezovat. Mám tady jinak zhruba 40 stran, kdy 
rodiče se zmiňují o tom, jestli řeší v tuto chvíli  nějaké psychické problémy svého dítěte, 40 stran, a to 
jenom z toho důvodu, že jsem zbytek, vlastně to jsou 2 části této ankety, 6 stran je jenom otázky a 40 stran 
jsou problémy rodičů, které mají s dětmi, není to opravdu žádná sranda to číst. Tady se asi v tuto chvíli 
úplně zapomnělo, že pozitivní neznamená nemocný a že je tady spoustu jiných lékařů, kteří  mají posilovat 
vlastní imunitu, je to slunce, odpočinek, trénink, zdravá strava, sebeúcta a přátelé. Tohle všechno se 
zapomnělo, řeší se jenom covid a mrtví a nevím, co ještě. Na děti a zdravé děti se zapomíná. Já věřím 
tomu, že jsme všichni rodiče nebo většina je tady z nás rodičů a že otázka v tuto chvíli testování je 
samozřejmě na nějakou diskusi, ale na to, aby zdravé dítě ve škole nemuselo nosit roušku, tak vyzývám 
vás, paní starostko, abyste se trošku zasadila za to, abychom v tomto obvodu mohli zdravé děti, testované 
negativně, nechat dýchat bez roušek, děkuji vám za pozornost. 
 
p. starostka -  děkuji paní V., nicméně  váš návrh, aby se z opatření vyčlenila Poruba a já jsem se 
konkrétně zasadila o to, aby jenom v Porubě se nenosily roušky ve školách, je asi trošičku jakoby snem. 
Můžu vás ujistit, že mám úplně stejné postavení jako všichni ostatní u ministerstev, takže stejně tak já, 
která můžu dát podnět ministerstvu, můžete je dát vy, můžou ho dát další rodiče, můžou ho dát i ti ředitelé, 
o kterých jste hovořila atd. a tak dál, já vám za vystoupení děkuji, vyčerpala jste  svých 5 minut, hlásí se mi 
tady celá řada lidí ve frontě, takže poprosím paní zastupitelku Hoffmannovou. 
 
Mgr. Hoffmannová -  dobrý den, já bych ráda reagovala na předřečnici, s kterou jsme taky vedli nějaké 
diskuse myslím na na jaře letošního roku ohledně roušek, testování a podobných věcí, protože vím, že tato 
iniciativa nejen v Ostravě funguje, já si myslím, že tady můžeme souhlasit v hodně věcech, a to v tom, že 
vláda nekomunikuje ta opatření efektivně od začátku a prakticky dosud nevysvětluje občanům, proč je 
dobré, například nosit roušky ve společných prostorech u dětí a proč děti po  létě testovat atd., ta 
komunikace je opravdu špatná, na druhou stranu nemyslím si, že usnesení vlády a rozhodování v pandemii 
bychom měli dělat na základě anket, na základě veřejného mínění, ale na základě odborníků. Já jsem měla 
tu možnost řešit s analytickým zdravot týmem tu situaci ve školách, kde opravdu to testování dětí po letních 
prázdninách, kdy byly ve smíšených kolektivech a hrozí tady to, co se stalo v Německu, že ty děti se 
opravdu vrátily do školy, promísily se, nakazily se, zvýšila, zvýšila se zase epidemie a čísla poškozených. 
To testování má nějaký smysl, a to jsou to jsou odborné názory, které asi není třeba nějak rozporovat, proto 
bych poprosila, ať zkusíme vést i tuto diskusi na základě nějakých faktů a odbornosti a ne jako pocitů nebo 
anket, protože myslím si, že na základě toho nemůžeme opravdu v této vážné situaci rozhodovat. 
 
p. starostka -  tak děkuji paní náměstkyni Hoffmannové, poprosím pana Wójcikiewicze 
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Ing. Wójcikiewicz - děkuju za slovo, já bych se chtěl vyjádřit, já děti nemám, takže k tomu, co paní říká, se 
vyjadřovat nebudu, ale na začátku mě zaujal obrázek, co paní ukazovala a mluvila tam o nějaké aroganci a 
podobně, já bych teda chtěl paní požádat, když tady přijde na zastupitelstvo, kde všichni máme respirátory,  
tak aby respektovala nařízení a přišla v respirátoru příště, protože já se omlouvám, ale když přijdete prostě 
bez respirátoru, tak já vás prostě nemůžu brát vážně, děkuji 
 
p. starostka – paní radní Konieczná 
 
p. Konieczná - dobrý den, já jsem chtěla diskutovat na to samé, děkuji, já mám děti, mám jednoho syna, 
mám vnučky, mi vadí, že vnučky nosí roušky, ale zároveň mi vadí, že na výzvu paní starostky jsme si 
všichni dali respirátory a vy nikoliv, takže pro mě, taky vás neberu vážně 
 
p. starostka -  pan zastupitel Cepko, paní V. nezlobte se, ale k vám jsme měli nějaký respekt, berte taky 
trošičku respektu i k nám, pan zastupitel Cepko 
 
Bc. Cepko - děkuji za slovo, já si vážím toho, že sem někdo přišel a že vystoupil a něco nám sdělil, chápu, 
že opatření, která jsou teďka dělaná, že jako obvod Poruba ani jako školy, které provozujeme, to 
nemůžeme jakkoliv ovlivnit, na druhou stranu si musíme říci jednu důležitou věc, ta první z nich je to, že 
většina z nás je členem nějaké strany, některé ty strany jsou vládní a strany mají mít určitou hierarchii a ty 
věci, které slyší dole, obzvlášť zastupitelé mají komunikovat výše, takže není to podle mě úplně mimo, paní 
starostka může komunikovat nespokojenost občanů ve své straně a něco v ní dělat a stejně tak stejně tak 
ostatní, kteří tady posloucháme posloucháme občany a za druhé, byla tady sdělena 1 důležitá věc, která 
opravdu s námi má něco společného jako se zástupci lidu, a to plýtvání peněz a podle mě opravdu jsme 
tady svědky určitého plýtvání peněz,  já jsem před dvěma týdny byl v Británii, v té zemi je momentálně 
očkováno alespoň jednou dávkou 88 % lidí starších 16 let. Británie měla tu výhodu, že začala první, v 
České republice je momentálně starších 12 let očkováno 64 %, všichni víme, jak momentálně vypadá 
očkovací program, všichni víme, jak vypadají naše facebooky, všichni máme určité i představy mimo naše 
sociální bubliny, ať už jsou to, ať už máme jakýkoliv názor a víme, že víme, že kampaň, kterou vlastně 
ministerstvo v podstatě nedělá, nezodpovídá,  dotazy nevyvrací a nekomunikuje v podstatě s normálními 
lidmi, jsou vyhozené peníze v konečném důsledku jsou to i ztracené příležitosti, jsou i vyhozené peníze za 
to testování, takže nemyslím si, že to, že sem přijde občan, stěžuje si nám, měli bysme měly alibisticky 
odmítnout a říct my nemáme ty kompetence, běžte si stěžovat do Prahy, i my s tím můžeme něco dělat, 
jsou to i naše peníze, jsou to veřejné peníze a i my můžeme komunikovat minimálně tento problém dále, 
děkuji za slovo. 
 
p. starostka -  pan místostarosta Tomášek 
 
Mgr. Tomášek – chtěl bych ještě jenom zareagovat na předřečníka. To samozřejmě děláme, komunikujeme  
to s našimi poslanci, kteří se scházejí s ministrem školství, s ministrem zdravotnictví, takže jakoby všechno 
se děje, tak jak tak, jak se to má dít a reagujeme na podněty podněty občanů tím, že jim odpovídáme, když 
mě paní V. minulý týden oslovila, že  jí vrtá hlavou to míchání dětí na chodbách, těch, kteří jsou tedy  
testované a které nejsou testované, tak jsme se okamžitě zeptali na ministerstvu zdravotnictví, kde nám   
odpověděli, že se uvažuje, formovali jsme to jako dotaz, že někteří rodiče pochybují o tom, že to má nějaký 
základ racionální a odpověděli nám, že se  uvažuje o tom, že by ty roušky mohly zmizet, pokud bude 
proočkován určitý počet lidí, asi jste slyšeli těch 75 procent, já se nechci teďka věnovat tomu, jestli to má 
smysl, nebo to nemá smysl, jenom chci dokázat to, že bereme názory občanů vážně, ptáme se, ale 
nemůžeme nemůžeme  jaksi vyhlašovat tady Porubu jako nějakou zónu, ve které  opatření nebudou platit, 
protože anketa, protože jsme se rozhodli, děkuju. 
 
p. starostka -  tak já děkuji, toto téma bych uzavřela a já v tuto chvíli s vaším svolením  přeskočím a 
omlouvám se pane Č. vám, ale určitě se k vám dostaneme, protože vy jste v diskusi přihlášen jako čtvrtý, 
ale vzhledem k tomu, že k prvnímu materiálu  projednávanému, tady máme hosty, kteří přijali naše pozvání, 
aby byli připraveni na vaše případné dotazy a jsou to opravdu stěžejní záležitosti, které se týkají Poruby a 
jejího budoucího rozvoje,  tak já bych skutečně v tuto chvíli  přerušila diskusi občanů a přešla k prvnímu 
projednávanému materiálu. Určitě se k diskusi občanů poté ihned vrátíme. 
 
/ v průběhu diskuse se dostavila členka zastupitelstva Mgr. Navrátilová/ 
 
Materiál č. 1 – Prodej pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
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p. starostka - takže v tuto chvíli otevírám diskusi k materiálu číslo 1, pakliže nikdo k tomuto materiálu nemá 
dotaz, tak já bych přece jenom poprosila pány Molíny o  jednu odpověď,  protože jsem ten dotaz slýchala z 
různých stran a my jsme to spolu probírali i na schůzce, zda byste mohli  představit ten záměr té zubní 
kliniky a především říci, jak bude fungovat. U některých lidí byly zaznamenány pochybnosti, zda tam bude 
skutečně moci běžný občan se léčit z běžného zdravotního pojištění, takže, jestli vás mohu poprosit. 
 
Jmenuji se Ivan Molín, jsem z Opavy a stojím tady s panem Sonkem rovněž z Opavy, který zastupuje 
společnost myTREEDK, která se věnuje zubařině. Já konkrétně tady zastupuji investora, který by chtěl v 
Ostravě Porubě,  v areálu Nad Porubkou zbudovat nebo postavit zubní kliniku ve spolupráci se společností 
zmiňovanou , se kterou už nějakou spolupráci máme rovněž v Opavě a několik dat k tomu projektu. Měla  
by to být moderní zubní klinika o devíti ordinacích, mělo by vzniknout u této kliniky přes 30 parkovacích míst 
a pokud mám informaci, tak by měla zaměstnávat zhruba 30 lidí, konkrétně potom tento projekt představí 
kolega. 
 
p. Sonek - takže máme v plánu tam zhotovit zhruba 9 ordinací, jak už říkal pan Molín, kde by mělo pracovat 
zhruba 10 zubních lékařů a 5 dentálních hygienistek a plus další personál. Už teď aktuálně společnost 
myTREEDK spolupracuje se Slezskou univerzitou, kde od loňského roku se vzdělávají dentální hygienistky, 
nápory tedy vlastně v těch nových zubních ordinacích, které by vznikly, tak chceme spolupracovat i s 
Ostravskou univerzitou, Lékařskou fakultou, případně na vzdělávání nových mladých zubních lékařů a 
nabídnout jim vlastně praxi v našem zařízení a podílet se případně na dalším jejich vzdělávání. 
 
p. starostka - tak děkuju a ještě, prosím, k té mojí otázce, tzn. v jakém režimu tam bude poskytována ta 
zubní péče 
 
p. Sonek -  zubní péče v našem  prostředí v Opavě - tak máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami 
a aktuálně pořád i v Opavě přijímáme nové pacienty, myslím si, že těch 10 zubních lékařů, které si tam 
představujeme, že by tam pracovali, tak by mohlo přijmout 5-10 000 pacientů, které tam můžou i nadále 
ošetřovat a starat se o jejich vlastně péči o dutinu ústní  
 
p. starostka - o jejich chrup, dobrá, děkuju, už vás nebudeme dále trápit, já se ještě zeptám do pléna, jestli 
k tomu jsou nějaké další dotazy, které třeba vyvolaly právě vaše prezentace toho záměru, byť všechno už 
máte v písemné podobě v materiálech, vypadá to, že tomu tak není, takže já vám moc děkuju a my v 
podstatě můžeme v tuto chvíli  tento materiál odhlasovat, protože skutečně už nevidím nikoho přihlášeného 
do diskuse takže, prosím, abychom hlasovali. Tak děkuji, nesmíme však zapomenout na naše on line 
připojené, tak už vás vidíme, tak já poprosím tedy hlasujeme nebo hlasovali jsme o materiálu číslo 1, já vás 
poprosím, kdo je z vás online připojených, kdo je pro, tak ano, děkuju vám, tzn. že se nikdo nezdržel, nikdo 
nebyl proti a materiál byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy, 1 nehlasoval 
/38:0:0/ - usn.č. 254/ZMOb1822/17. 
 
p. starostka -  tak děkuju vám, děkuju hostům, kteří  přišli speciálně na tento  bod, samozřejmě, pokud 
chcete setrvat a poslouchat naši plodnou diskusi, tak můžete, pakliže ne, tak samozřejmě je jasné, že 
můžete odejít, tak my bychom se v tuto chvíli měli vrátit zpátky k diskusi, kde je ještě přihlášen pan Čech, 
nicméně jednáme už více než hodinu, takže já bych v tuto chvíli vyhlásila desetiminutovou pauzu a pak 
budeme pokračovat v diskusi. 
 
přestávka 
 
p. starostka - vážení zastupitelé, já poprosím, abyste se vrátili na svá místa, skončila přestávka, jak jsem 
avizovala před naší pauzou, vrátíme se tedy k projednávanému bodu Diskuse občanů a budeme tedy 
projednávat posledního přihlášeného občana do diskuse, a to je pan L. Č., který napsal téma Pozemek 
p. č. 3/1 a co je v zájmu obce před občany. Pojďte, prosím, pane Č. k mikrofonu, máte slovo. 
 
p. L.Č. - vážená paní starostko, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, milí hosté, v preambuli etického 
kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy se uvádí - každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je 
povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i 
právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve 
veřejnou správu. Navazuji na vyjádření pana starosty Ing. Petra Mihálika ke správnímu řízení, které se vede 
na pozemku p. č. 3/1 a  dalších pozemcích. Odvolací orgán již 2× zjistil tak závažné vady, že musel 2× 
napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání. Z těchto dvou kasačních rozhodnutí 
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Magistrátu města Ostravy a z dosavadního průběhu správního řízení vyplývá rozsáhlé porušování etického 
kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy. V důsledku naprosto amatérsky vedeného správního 
řízení, toto správní řízení trvá již bezmála 6 let, proto jsem také vzpomenul pana starostu Mihálika. Jsem 
přesvědčen o tom, že celé je to prostě jen o dobré vůli, o které se tady dnes hodně hovořilo a pochopení ze 
strany správního orgánu a úřadu městského obvodu Poruba, ale ta dobrá vůle tady jednoznačně chybí. Lze 
se domnívat, že kdyby to byl rodinný dům a přilehlé pozemky nějaké exponované osoby, tak by 
argumentace v napadeném rozhodnutí byla úplně jiná, opačná a určitě ještě daleko více přesvědčivější. 
Postavil jsem se zájmům soukromé investorské skupiny, stál jsem v čele petičního výboru proti záměru 
vybudování soukromého penzionu v této lokalitě a s těmito soukromými zájmy je samozřejmě uznání 
existence pozemní komunikace v rozporu. Navíc aktivně vystupuji s kritickými příspěvky na zasedání 
Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Poruba, to je vám známo. Z pozemku 3/1 
a dalších v této lokalitě již byly odstraněny, respektive byly přeloženy inženýrské sítě, vodovodní řad a 
elektrické venkovní vedení na sloupech, o tom jsme tady taky před nějakou dobou hovořili a nyní je 
samozřejmě nutné odstranit, lépe řečeno úředním rozhodnutím, odstranit jedinou možnou příjezdovou 
místní komunikaci k rodinnému domu č. p. 186 a jeho nádvoří. Stále věřím ve spravedlnost a selský rozum, 
připomínám, že  již dříve jsem navrhnul jisté možné smírné vyřešení této záležitosti, žádám, aby obec 
urychleně na své náklady v dané lokalitě vybudovala pozemní komunikaci, která samozřejmě může vést v 
jiné trase ovšem tak, aby byl zajištěn příjezd k nemovitostem navrhovatelů. Obec by tím nic neztratila, 
naopak by získala spojení svého pozemku p. č. 3/1 s veřejnou komunikací, neboť to zde nyní chybí pokud 
je pravda, jak tvrdí správní orgán, že se zde žádná pozemní komunikace nenachází a že se v této lokalitě 
nejedná o veřejné prostranství, není vůbec zřejmé, jak chce obec jakožto řádný hospodář vykonávat své 
vlastnické právo k tomuto pozemku parc. 3/1, když na něj nemá kudy vjíždět, děkuji vám za pozornost. 
 
p. starostka -  pane Č., děkuji za příspěvek a přemýšlím, jak na něj mám reagovat, protože si ten spor, který 
jste otevřel, tak je ryze výkonem úředníků ve státní správě a těžko patří na projednávání zastupitelstva a 
těžko patří na rozhodování samosprávy, takže já v tuto chvíli se k tomu vlastně nemám vyjadřovat podle 
zákona a vám jsou jistě velmi dobře známy předpisy. Já v tuto chvíli akorát mám velmi rámcovou informaci, 
že se ještě čeká na nějaké další vyjádření ze strany města k tomu vašemu případu, ale podrobnější 
informace skutečně skutečně neznám, protože prostě jdou mimo vedení městského obvodu Poruba, 
respektive mimo samosprávu, která do toho má nebo nemá lépe řečeno nemá jakkoliv zasahovat, takže to 
je asi  vyjádření k této záležitosti. Tak já mám poslední tedy přihlášku, která byla v tuto chvíli naplněná a 
můžeme tedy přejít zpátky k projednávaným materiálům. Materiál číslo 1 jsme schválili před vyhlášenou 
přestávkou. 
 
/Mgr. Navrátilová se omluvila z dalšího jednání/ 
 
Materiál č. 2 - Dodatek ke smlouvě o úvěru  
 
p. starostka - otevírám diskusi k tomuto materiálu, nikdo se do diskuse nehlásí, tzn. poprosím, abychom 
hlasovali. Tak děkuji za hlasování v sále, nesmíme tedy zapomínat ještě na naše přihlášené online a 
poprosím tedy - my vás máme promítnuto právě na plátně, takže poprosím vás online, abyste hlasovali, já 
se v tuto chvíli ptám, kdo je pro materiál číslo 2, tak oba 2 zastupitelé, kteří jsou připojeni online, zdržel se 
někdo, nikdo. Já v tuto chvíli konstatuji, že materiál číslo 2 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 32 hlasy, 4 členové se 
zdrželi, 2 členové nehlasovali /32:0:4/ - usn.č. 255/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 3 - Prodej části pozemku p. č. 1060 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka - otevírám diskusi k materiálu,  uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat, tak děkuji za 
hlasování v sále, prosím, abychom se přepnuli na 2 připojené online a já se tedy zeptám, hlasujeme o 
materiálu číslo 3, kdo je pro?, děkuji, oba 2 zastupitelé, nikdo se tedy nezdržel, nikdo nebyl proti, takže 
konstatuji, že materiál číslo 3 byl schválen, děkuji vám 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
256/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 4 - Prodej části pozemku p. č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka - otevírám diskusi, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat, tak děkuji za hlasování v sále, 
opět prosím o přepnutí na naší online platformu a poprosím tedy, abychom hlasovali k materiálu číslo 4 
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takto vzdáleně, ptám se, kdo je pro, děkuji, oba zastupitelé, nikdo se tedy nezdržel, nikdo nebyl proti, 
konstatuji tedy, že materiál číslo 4 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
257/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 5 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1777/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
 
p. starostka -  otevírám diskusi, do diskuse se nikdo nehlásí, uzavírám tedy diskusi, pojďme, prosím, 
hlasovat v sále, děkuji, materiál číslo 5 byl v sále zatím schválen, je samozřejmě nutné, abychom prošli taky 
online hlasováním, takže já poprosím zastupitele, aby vyjádřili svůj názor, kdo  je tedy pro, opakuji pro oba 
zastupitele, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, tzn. že konstatuji, že materiál číslo 5 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
258/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 6 - Záměr prodeje pozemku p. č. 1826/4 v k.ú. Poruba, obec Ostrava  
 
p. starostka - otevírám diskusi k materiálu, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, v sále hlasovat, děkuji vám, 
přepneme se na online hlasování a já tedy poprosím, kdo je pro schválení materiálu číslo 6, děkuji oba 
zastupitelé, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, tzn. že konstatuji, že materiál číslo 6 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 31 hlasy, 7 se zdrželo 
hlasování  /31:0:7/ - usn.č. 259/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 7 - Záměr prodat pozemek p. č. 2892/19 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
p. starostka - otevírám diskusi k materiálu, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat, tak děkuji za 
hlasování v sále, poprosím také o hlasování k materiálu 7 distančně a poprosím tedy o vyjádření, kdo je 
pro, děkuji oba zastupitelé, nikdo se ani nezdržel, nikdo nebyl proti, tzn. že materiál číslo 7 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
260/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 8 - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
p. starostka - otevírám diskusi, nikdo se do diskuse nehlásí, pojďme, prosím, hlasovat, děkuji, pojďme, 
prosím, ještě doplnit hlasování online, takže poprosím, kdo je pro materiál číslo 8, oba zastupitelé, nikdo se 
nezdržel, nikdo nebyl proti, tzn. konstatují, že materiál byl schválen, děkuji vám 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
261/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 9 - Nabídka předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 2455, ul. V Zahradách 
 
p. starostka - otevírám diskusi k materiálu, uzavírám diskusi a poprosím o hlasování,  poprosím o hlasování 
také on line, kdo je tedy pro materiál číslo 9, děkuji oba zastupitelé, nikdo se tedy nezdržel, nikdo nebyl 
proti, takže materiál číslo 9 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
262/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 10 - Směna garáží v k.ú. Poruba  
 
p. starostka - otevírám diskusi k materiálu, hlásí se pan místostarosta Dekický 
 
p. Dekický - já bych chtěl informovat, že jsem nechal rozdat na stůl přehled aktuálního stavu vykoupených 
garáží v lokalitě Nad Porubkou, tak ať víte, proč to máte na stole, je to z toho důvodu, abyste věděli, v 
jakém stavu je aktuální situace 
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p. starostka - tak děkuji za doplnění panu místostarostovi, nikdo další se do diskuse nehlásí, uzavírám tedy 
diskusi, pojďme, prosím, hlasovat, tak děkuji za hlasování v sále, poprosím online hlasování, kdo je tedy 
pro materiál číslo 10, děkuji vám, oba zastupitelé, tzn. materiál číslo 10 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 31 hlasy, 6 členů se 
zdrželo, 1 nehlasoval /31:0:6/ - usn.č. 263/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 11 - Zásady pro poskytování dotací 
 
p. starostka - otevírám diskusi, tak nikdo se do diskuse nehlásí, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, 
hlasovat, děkuji za hlasování v sále, poprosím o hlasování online, kdo je tedy pro materiál číslo 11 - měli 
jsme tam zpoždění mírné obrazu, děkuju, takže oba zastupitelé, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, takže 
materiál číslo 11 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
264/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 12 - Žádost Domova pro seniory Ludmila, příspěvková organizace o finanční dar 
 
p. starostka - otevírám diskusi k materiálu, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat, tak děkuji vám, 
pojďme také hlasovat tedy online, já poprosím zastupitele, kteří jsou připojeni online, zda jsou pro materiál 
číslo 12, tak hlásí se oba, tzn. že se nikdo nezdržel, nikdo nebyl proti a materiál číslo 12 byl tedy schválen  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 31 hlasy, 6 členů se 
zdrželo hlasování, 1 nehlasoval /31:0:6/ - usn.č. 265/ZMOb1822/17. 
 
Materiál č. 13 - Kontrola plnění usnesení  
 
p. starostka - otevírám diskusi, uzavírám diskusi, pojďme, prosím, hlasovat v sále, děkuji za hlasování 
v sále, naposledy se, tedy asi díváme na hlasující online a já se ptám, kdo je pro schválení materiálu číslo 
13, tak děkuji vám, oba zastupitelé, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, děkujeme za veškerá hlasování,  
tak materiál číslo 13 byl schválen 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo předložený návrh na usnesení 38 hlasy /38:0:0/ - usn.č. 
266/ZMOb1822/17. 
 
p. starostka -  tak my v tuto chvíli máme na programu Diskusi zastupitelů, diskusi členů Zastupitelstva 
městského obvodu Poruba, takže otevírám diskusi, hlásí se pan zastupitel Gajdáček 
 
p. Gajdáček - takový technický dotaz, ti onlinoví připojení vidí naše hlasování, anebo hlasujou dle svého 
svědomí, jak se říká, jestli vidí dopředu naše hlasování, to jenom by mě zajímalo, technický dotaz  
 
p. starostka - jako jestli vidí výsledky toho hlasování? 
 
p. Gajdáček -  našeho hlasování a pak, když hlasujou, jestli  vidí ty naše  výsledky hlasovací a na základě 
toho teprve hlasují, jestli to vidí dopředu  
 
p. starostka – pane Pipreku, kýváte nebo se zeptáme těch online, vidí, jinak já ještě možná k tomuto, 
dneska jsme zvolili takovou docela jako jednoduchou verzi, protože byli připojeni skutečně pouze 2 
zastupitelé, ale jistě chápete, že organizačně pakliže by bylo připojeno více těch zastupitelů, tak počítat 
narychlo ty hlasy, a to hlasování by  nebylo úplně komfortní, proto pakliže se nic nestane a v listopadu 
proběhne klasické zastupitelstvo a nedojde zase k nějakému lockdownu, popřípadě jiné špatné události, tak 
máme připraveno na odzkoušení ještě sofistikovanější verzi on line připojení a  to takové, že  ten systém, 
který sčítá hlasy, tak bude sčítat hlasy jak tady v sále, tak bude sčítat hlasy těch, kteří budou on line 
připojení a nám to vyhodí rovnou výsledek tak, abychom nemuseli přičítat. My to musíme ještě namyslet 
organizačně,  opět zřejmě to budeme nabízet těm, kteří se budou předem ze zastupitelstva omlouvat a 
pakliže zjistí, že se technicky dokážou připojit, byť se fyzicky omluvili, ale budou třeba někde k dispozici dál,  
tak to budeme muset nebo moci pomocí jich vlastně  napříště využít. Budeme se snažit to takto připravit, 
jinak ještě možná k dotazům. Na zastupitelstvu města takto kombinovaná forma, protože ono se to nedá 
úplně nazvat online, protože nejsme všichni on line, část bude vždycky v sále muset být, minimálně asi 
rada a zbytek může být připojen online kombinovaně na dálku,  tak proběhlo 2× na městě s tím, že tam 
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mají trochu jinou platformu na hlasování, takže my jsme ji úplně nemohli  technicky překlopit na naše 
hlasování, musel se vymyslet nějaký jiný systém a pakliže skutečně všechno klapne, tak na tom 
listopadovém bychom mohli zkusit tu sofistikovanější verzi a býti připraveni na dobu, kdy by to skutečně 
bylo nutné použít. Vy jste i, jestli se nepletu, v minulosti dávali nějaké mailové adresy, které od vás, které od 
vás úředníci chtěli právě pro toto využití a vyzkoušení na dalším zastupitelstvu, tak to jenom k tomu, k té 
kombinované, neboli online hlasovací verzi. Tak pan zastupitel Rajnoch. 
 
Ing. Rajnoch - já jsem chtěl jenom doplnit, že chybí asi ještě šest e-mailů, takže kdo neposlal, pošlete, 
prosím,  
 
p. starostka – tak, je to tak, my vás určitě ještě budeme urgovat, pakliže ten mail mít nebudeme, abychom 
to měli skutečně od všech, tak já už nevidím, že by se někdo hlásil do diskuse s žádnou připomínkou, 
popřípadě dotazem, takže moc poděkuju všem a budu se na vás těšit zase v listopadu a doufejme, že se 
do té doby nic zvláštního nepřihodí, děkuju vám, mějte pěkný večer, na shledanou 
 
17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba ukončila starostka městského obvodu Poruba Ing. 
Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. v 18.10 hodin. 
 
 
 
Počet přijatých usnesení: 13 
 
 
Zapsala: Iveta Kaňoková 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.                                 Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA 
                  starostka                                                                             místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:         Ing. David Zegzulka………………………………. 
 
                                        Ing. Petr Stachura………………………………. 
 


