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Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov 

Zastupitelstvo městského obvodu 

 

Z Á P I S 

  

z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konaného  

dne 06.11.2014 

 
P O Z V Á N K A 

 

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   

ve znění pozdějších předpisů, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

 

Místo konání: ŠJ ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov 

Doba konání: 06.11.2014 od 16.00 hodin 

 

Navržený program:            
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)  

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako  

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) volba starosty    

d) volba místostarosty         

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

(§ 72 zákona o obcích) 

6) Diskuse 

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib 

                                                                                          

  

  Ing. Eva Poštová, CSc.  

                                                                                                               dosavadní starostka  
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Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Celkem přítomno členů: 19 

 

Starostka Ing. Eva Poštová, CSc. zahájila 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov  

 

Státní hymna České republiky  

 

Celkem přítomno členů: 19 zvolených zastupitelů 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Eva Štefaňáková, DiS. 

 

Přečtení a složení slibu zvolenými členy zastupitelstva 

 

K bodu 1) programu: Ověřovatelé zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov  

Návrhy: Ing. Radim Smetana, Ing. Eduard Dvorský 

Hlasování o návrhu 

Pro: 19         Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

Ověřovatelé byli určeni 

 

K bodu 2) programu: Schválení programu 

Starostka: Navrhuji doplnit program v bodu 3) o písmeno e) - volba ostatních členů rady  

Starostka: Prosím o připomínky. 

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA: Já bych požádal před volbou starosty, místostarostů a ostatních 

členů rady, aby byl vyhrazen prostor k prezentaci členů zastupitelstva a jejich cílů. A diskuse, 

která je v závěru zda by nemohla být před volbou.  

Starostka: Představení kandidátů můžeme akceptovat a diskuse bude v závěru.  

Nechávám hlasovat o navrženém a doplněném programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                                        Proti:  0                                               Zdržel se: 1 

Program s doplněním schválen 

 

Starostka: Před sebou máte jednací a volební řád. Prosím o připomínky.  

Připomínky nebyly vzneseny.  

 

Starostka: Navrhuji hlasovat o návrhu pana Ing. Pastrňáka, aby se navržení kandidáti na 

funkci starosty, místostarosty a členové rady představili.  

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                                           Proti: 0                                               Zdržel se: 10 

Návrh nebyl přijat 

 

Starostka: Žádám o návrhy počtů členů volební a návrhové komise:  

Volební komise: 3 členové 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                                       Proti:  0                                                Zdržel se: 1 

Počet členů byl schválen  
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Návrhová komise: 3 členové 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                                       Proti:  0                                                 Zdržel se: 0 

Počet členů byl schválen 

 

Volba volební komise 

Návrhy: Ing. Jiřina Broulíková, Ing. Hana Hauptová, Martin Macháč 

Hlasovaní o návrhu 

Pro:  19                                                         Proti:  0                                                 Zdržel se: 0 

Volební komise zvolena 

 

Volba návrhové komise 

Návrhy: Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Simona Bonková, Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

Hlasovaní o návrhu 

Pro:  18                                                         Proti:  0                                                 Zdržel se: 1 

Návrhová komise zvolena 

 

K bodu 3) písm. a) programu: stanovení počtu místostarostů 

Návrh: 2  

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                                          Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 

 

K bodu 3) písm. b) programu: určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat 

jako dlouhodobě uvolněni  

Starosta – uvolněný  

Hlasování o návrhu 

Pro:  10                                                           Proti: 0                                                Zdržel se: 9 

Návrh usnesení byl schválen 

 

Návrh první neuvolněný místostarosta 

Hlasování o návrhu 

Pro:  10                                                           Proti: 0                                                Zdržel se: 9 

Návrh usnesení byl schválen 

 

Návrh druhý neuvolněný místostarosta 

Hlasování o návrhu 

Pro:  10                                                           Proti: 0                                                Zdržel se: 9 

Návrh usnesení byl schválen 

 

ZMOb Svinov konstatuje, že rada bude 5-ti členná.  

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                                           Proti: 0                                                Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 

 

Starostka: Nyní žádám, aby volební komise zaujala místo za předsednickým stolem a ujala se 

řízení voleb.  
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Mgr. Lenka Hrušková: Požadujeme, aby volba starosty, místostarostů a členů rady byla 

veřejná.  

Starostka: Já jsem se domnívala, že jsme odsouhlasili jednací řád s přílohou volebního řádu a 

ptala jsem se, zda jsou připomínky a ty nebyly. Chtěla bych tady zásadně a důrazně upozornit, 

že my zastupitelé jsme byli zvoleni tajně. A má-li být mandát radních stejně silný, musí být 

zvoleni rovněž tajně. Cituji představitele KDU-ČSL ve volbách 2008: „Chcete-li, aby volitelé 

rozhodovali na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí, nesmí být v žádném případě pod 

jakýmkoliv tlakem, hlasování musí být tajné“. Vyzývám zastupitele, zejména zastupitele  

KDU-ČSL a také HNPDH Fair-Play (ty snad k transparentnímu jednání vyzývá přímo název 

jejich hnutí), aby nepodpořili veřejné hlasování. Pokud vznikající koalice nemá elementární 

důvěru ve své členy, asi by její působení pro Svinov nebylo přínosné. Navrhuji, aby hlasování 

bylo tajné. 

Ing. Eduard Dvorský: Můj názor je, že transparentnější je veřejné hlasování. 

Ing. Jiřina Broulíková: Navrhuji, že hlasování bude veřejné.  

Hlasování o návrhu  

Pro: 10                  Proti: 6                                              Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen  

 

Volební komise se ujala řízení voleb  

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byla starostkou městského obvodu Svinov zvolena: 

 

Mgr. Lenka Hrušková 

 

Pro: 10                                                             Proti: 0                                             Zdržel se: 9 

 

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byla místostarostkou městského obvodu Svinov zvolena:  

 

1. Ing. Helena Wieluchová 

 

Pro: 10                                                              Proti: 1                                             Zdržel se: 8 

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byl místostarostou městského obvodu Svinov zvolen:  

 

2. Ing. Eduard Dvorský 

 

Pro: 10                                                               Proti: 1                                             Zdržel se: 8 

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byli členy Rady městského obvodu Svinov zvoleni:  

 

1. Ing. Radim Smetana 

 

Pro: 11                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 8 
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2. Lumír Pščolka 

 

Pro: 10                                      Proti: 9                                         Zdržel se: 0 

 

Starostka: Svěření zabezpečování konkrétních úkolů  

1. místostarostka Ing. Helena Wieluchová 

- zastupuje starostku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu  

- odpovídá za vyřizování stížností občanů a předkládá jejich podněty radě nebo 

zastupitelstvu 

- koordinuje práci výborů a komisí 

- zabezpečuje podklady pro vedení kroniky MOb Svinov  

 

2. místostarosta Ing. Eduard Dvorský:  

- zastupuje starostku v době její nepřítomnosti a nepřítomnosti místostarostky  

Ing. Heleny Wieluchové 

- organizačně zajišťuje vydávání Svinovského hlasatele 

- organizačně zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí 

- zastupuje MOb Svinov ve správních řízení, kde vystupuje městský obvod jako jejich 

účastník  

 

K bodu 4) písm. a) programu: určení počtu členů finančního výboru  

Ing. Pavlína Kuráňová, Ph.D.: Navrhuji 5 členů 

Jiří Kusýn: 7 členů 

Starostka: Navrhuji hlasovat o návrhu - 7 členů finančního výboru 

Pro: 14      Proti:  1                                                Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen  

 

K bodu 4) písm. a) programu: určení počtu členů kontrolního výboru  

Ing. Hana Hauptová: Navrhuji 5 členů 

Zdeňka Popková: 7 členů 

Starostka: Navrhuji hlasovat o návrhu - 7 členů kontrolního výboru 

Pro: 14      Proti:  2                                                Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen  

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byla předsedkyní Finančního výboru ZMOb Svinov zvolena: 

 

Ing. Simona Bonková 

 

Pro: 10                              Proti: 0                  Zdržel se: 9 

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byla předsedkyní Kontrolního výboru ZMOb Svinov zvolena: 

 

Ing. Hana Hauptová 

 

Pro: 10                               Proti: 0                  Zdržel se: 9 

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byli členy Finančního výboru ZMOb Svinov zvoleni: 
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Mgr. Viktor Kojdecký 

 

Pro: 18                                 Proti: 0                    Zdržel se: 1 

 

Ing. Radmila Macháčová 

 

Pro: 11                                 Proti: 0                    Zdržel se: 8 

 

Jana Malíková 

 

Pro: 10                                 Proti: 0                    Zdržel se: 9 

 

Ing. Lukáš Kuzník 

 

Pro: 12                                 Proti: 0                    Zdržel se: 7 

 

Jakub Kuráň 

 

Pro: 10                                 Proti: 0                    Zdržel se: 9 

 

Ing. Zlatuše Podgorská 

 

Pro: 12                                 Proti: 0                    Zdržel se: 7 

 

Volební komise konstatuje, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dne 06.11.2014 byli členy Kontrolního výboru ZMOb Svinov zvoleni: 

 

Mgr. Pavel Andrle 

 

Pro: 10                                    Proti: 0                    Zdržel se: 9 

 

Ing. Lubomír Blaha 

 

Pro: 13                                    Proti: 0                    Zdržel se: 6 

 

Jaroslav Horáček 

 

Pro: 10                                    Proti: 2                    Zdržel se: 7 

 

Mgr. Bohdana Kotulanová 

 

Pro: 19                                     Proti: 0                    Zdržel se: 0 

 

Mgr. Zdeněk Krmášek 

 

Pro: 10                                     Proti: 8                    Zdržel se: 1 

 

Bc. Jiří Vonšík 

 

Pro: 16                                 Proti: 0                  Zdržel se: 3 
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K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse 

Starostka: Kdo je pro, aby se hlasovalo o všech bodech uvedeného návrhu najednou?  

Pro: 10                                                               Proti: 3                                             Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen  

 

Ing. Daniel Žitník: Brání legislativě, aby se zveřejnily výše odměn?  

Starostka: Můžu je přečíst:  

Neuvolněný místostarosta: 9500,-- Kč 

Členové rady: 1815,-- Kč  

Členové zastupitelstva: 510,-- Kč  

Předseda výboru: 900,-- Kč 

Člen výboru: 50,-- Kč/jednání 

Starostka: 48445,-- Kč – toto je částka, o které nerozhoduje zastupitelstvo, to je dané 

Starostka: Navrhuji hlasovat o předloženém návrhu 

Hlasování o návrhu  

Pro: 19                       Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen  

 

Diskuse:  

Marek Koláček: Já jsem se chtěl zeptat, proč jste měli problém se představit a říct vize a cíl. A 

za druhé mi chybí poděkování bývalé radnici za 4leté vedení.  

Starostka: K tomu se chystám.  

Marek Koláček: Tak odpovězte na to, proč jste neodhlasovali to, abyste se představili, 

abychom věděli, s kým máme tu čest.  

Starostka: Pokud se chcete seznámit s jednotlivými kandidáty v zastupitelstvu, tak 

v předvolebním boji každý z nich měl dostatečný prostor k tomu, aby se prezentoval 

veřejnosti a pokud si otevřete webové stránky politických stran, tak tam máte profily 

jednotlivých kandidátů.  

Občanka Svinova: Já bych se chtěla zeptat, zda každý kandidát ctí tu stranu, za kterou byl 

nominován. A ctí jejich volební program.  

Starostka: Podle zákona o obcích není v kompetenci zastupitelů řešit rozhodnutí jednotlivých 

členů zastupitelstva, zda chtějí, či nechtějí zůstat členy jednotlivé politické strany.  

Marek Koláček: I když za tu stranu byli voleni a dostali hlasy? Když se občan rozhodl podle 

toho co strana nabízela?  

Starostka: Je tomu tak.  

Občanka Svinova: Připadá vám to správné?  

Starostka: My nejsme na zastupitelstvu od toho, abychom dávali najevo nějaké své 

subjektivní pocity. Tohle si vyříkejte někde venku.  

Jiří Kusýn: Tady s touhle odpovědí nesouhlasíme.  

Ing. Hana Hauptová: Já jsem chtěla říct, že když jsme přemýšleli koho dosadit do kontrolního 

výboru, tak jsme se snažili oslovit právníky a tak jsme je i navrhovali.  

Marek Koláček: Tak jestli jsem to správně pochopil, tak když se zeptám otevřeně, tak s tím 

máte strašný problém a cíle či vize nám teda nesdělíte.  

Starostka: Prosím vás je nás tady 19 a vy chcete od každého vize a cíle. 

Marek Koláček: My jsme chtěli, aby se představili a řekli své vize. Je tohle slušnost, mi to tak 

nepřipadá.  

Starostka: My máme mimo jiné ve volebním programu aktualizaci webových stránek a na 

těchto stránkách budeme zveřejňovat své koaliční rozhodování a koaliční smlouvu a tam si 

můžete přečíst, jaké jsou naše priority. Naše předvolební programy znáte a v souvislosti s tím, 
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že spolupracujeme s různými hnutími a stranami a koalice je velmi pestrá, tak samozřejmě  

povolební vyjednávání podle toho vypadalo a ten společný program jde napříč volebními 

programy.  

Marek Koláček: Zeptám se tedy pana Pščolky, když kandidoval za ODS, jestli bude jejich 

volební program dodržovat. 

Starostka: Předvolební vyjednávání jsme samozřejmě vedli i s ODS, měli jsme v ruce jejich 

předvolební program, snažili jsme se najít určité kompromisy, určité shodné bloky a myslím 

si, že nebyly žádné stížnosti jak ze strany ODS, tak ze strany ČSSD a jiných stran. To je 

styčný bod, který ve společném prohlášení máme.  

Marek Koláček: Ať nám odpoví pan Pščolka. Vy za něj nemusíte odpovídat. Kandidoval za 

ODSku, tak ať řekne, jestli program bude dodržovat.  

Starostka: Máte nějaké návrhy?  

Marek Koláček: Ne. 

Starostka: V tom případě to není nutné rozebírat.  

Marek Koláček: Já se ptám pana Pščolky.  

Pan Staněk (občan Svinova): Před 25 lety jsem byl mluvčím Občanského fóra v Opavě. A na 

náměstí jsme slibovali lidem demokracii. Mě strašně mrzí, že 25 let po revoluci jste nebyli 

schopni v mé obci, kde teď žiju hlasovat o starostovi tajnou volbou. Vždyť to je to, za co jsme 

kdysi bojovali a všichni jsme chtěli, aby tato demokracie probíhala. Mě to nesmírně mrzí a já 

doufám, že si to vezmou k srdci noví zastupitelé a příště to tady takhle neuvidíme. Zrovna 

teď, když je to 25 let od sametové revoluce, tak mi to pohnulo u srdce hodně. Já jsem byl 

vždycky demokrat, respektoval jsem vždycky jakékoli hlasování, ale přece tady nebyl důvod 

se bát, aby se o funkcích jako je starosta, místostarostové a radní hlasovalo tajně. Nezlobte se 

na mě,  ale mne to mrzí. 

Starostka: Pane Staňku, děkujeme za názor.  

Ing. Radim Smetana: V jaké jste v politické straně angažovaný?  

Marek koláček: Jsem členem ODS.  

Ing. Radim Smetana: Vám přijde veřejné hlasování jako špatné? Má se teda hlasovat tajně?  

Marek Koláček: Jistě.  

Ing. Radim Smetana: Souhlasíte s tím, aby byla ODS v koalici s KSČ?  

Starostka: Přerušuji tady tuto diskusi.  

Ing. Daniel Žitník: Já bych byl rád, aby se neopakovala situace, která nastala při dnešním 

hlasování, že se hlasovalo a pak se čekalo, jak kdo bude hlasovat. Myslím, si, že to je 

normální, že když někdo není přítomen, tak se zdrží hlasování.  

Starostka: Děkuji za připomínku, příště si na to dáme pozor.  

Ing. Pastrňák, MBA: Bylo by možné odpovědět, zda je pan Pščolka v této chvíli členem ODS 

a je teda tady tato koalice široká, nebo není členem ODS a je to koalice nějaká jiná.  

Lumír Pščolka: Já vám samozřejmě na tuto otázku odpovím, můžete mi to dát písemně. 

Novinářům jsem také odpověděl, dnes toto vyšlo v Deníku. Nehodlám se k tomu dále 

vyjadřovat, ani odpovídat na jiné otázky, které na mne útočí. 

Radmila Jančíková: Já si myslím, že pan radní by měl na přímé otázky odpovědět přímo.  A 

jestli je svéprávný, tak by to měl hned říct. 

Starostka: Svéprávný je, ale není to jeho povinností.  

Občanka Svinova: Pokud má v sobě tolik soudnosti, tak by nám to mohl říct.  

Lumír Pščolka: Mám začít někde od března? Já myslím, že se tady nebudeme osočovat.  

Občanka Svinova: Pan Pastrňák se ptal, jestli je koalice široká, neptal se na osobní věci, které 

se týkají pana Pščolky. A to je otázka, na kterou zastupitelstvo může odpovědět.  

Starostka: V koalici je v současné době ČSSD, hnutí STAN, hnutí FAIR PLAY, jeden 

nezařazený a KDU-ČSL. Zdá se vám dostatečně široká koalice?  
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Stanislav Soukal: Jsem členem ODS ve Svinově a to mi vyrazilo dech od tebe (k Lumíru 

Pščolkovi). Opravdu, když nesouhlasíš co se v ODSce dělo a tak dále, měl si možnost přijít a 

vystoupit před volbama, nevím, proč ses schovával až do voleb. A potom jak to dopadne. 

Samozřejmě, že máš právo být nebo nebýt v ODSce, to je tvoje právo, ale měl bys složit 

mandát, vždyť tě lidé zvolili za ODS. To, že jsi dostal nějakých 100 preferenčních hlasů, tak 

sis měl založit svoji stranu, nebo se k někomu přidat a potom by to bylo v pohodě, ale tady 

tato situace za celou dobu ještě nenastala. Ano, když nějaká strana vyhraje, ty ostatní se proti 

ní spojí, to je vše v pořádku, ale to cos udělal ty, to je taková sprosťárna, že to nemá obdoby. 

To jsem fakt od tebe nečekal a strašně mě to mrzí.  

Starostka: Děkujeme za názor a já bych tímto tuto diskusi ukončila.  

Ing. Eva Poštová, CSc: Já bych tímto chtěla říct a doplnit o co se tady jedná. Pan Pščolka 

nebyl spokojen se svým pátým místem na kandidátce a od té doby to začal bojkotovat. 

Protože podle sebe soudím tebe, tak to nikdo z nás takový podraz nečekal. Skutečně nikdo 

takovou – tak jak to nazval kolega sprosťárnu, nikdo nečekal. My jsme jej mohli 14 dnů před 

volbami vyškrtnout. On se skutečně svezl na zádech  ODSky do zastupitelstva, aby pak své 

hlasy použil podle svého rozhodnutí tak, jak chtěl a tak jak to udělal.  

Starostka: Děkuji za vaše subjektivní názory, ale já bych chtěla k tomu podotknout, že panu 

Lumíru Pščolkovi bylo ze strany ODS nabídnuto mnohem více, mnohem vyšší post, než jsme 

mu nakonec nabídli my.  

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA: Pana Pščolky se už na nic ptát nebudu, jen se zeptám paní 

starostky. Nedokončil jsem svůj příběh. Já mám několik firem, které jsou funkční a cítil jsem 

jako občan jakousi povinnost vrátit to, co mi umožnila tato obec. Vybudovala tady výborně 

fungující školu, výborně fungující některé sportovní a zájmové kluby, proto jsem vstupoval 

do komunální politiky a nedělám si žádné ambice nikde dál. Dal jsem si jeden jediný cíl, aby 

tady byla slušnost, aby tady nebyla rozhádanost mezi jednotlivými lidmi. Proč tady není 

rozhádanost mezi jednotlivými stranami, protože v programech, když se na ně podíváte je 

velká shoda, ale to co se teď tady provedlo, je další přilívání oleje do ohně toho co tady bylo 

15 let, když jsem to jen sledoval. Já vám můžu říct, že hodně cestuji po světě i po České 

republice a ve světě je Česká republika za politiku, která se tady děje, opravdu pro výsměch. 

To, co se událo a jak se prezentuje současný pan prezident, je smutné, to asi neovlivníme. 

Proto je tady neuvěřitelný tlak lidí, klesající volební účast a vznik dalších a dalších hnutí. 

Protože politické strany a politické osobnosti zklamaly, proto vznikají hnutí jako je Ostravak, 

Liberec, proto vzniklo hnutí ANO, protože nebyly jinde spokojeni, jak politici nakládají se 

svými mandáty, jak přebíhají, jak se nechávají kupovat, protože to jsou profesionální politici, 

kteří nesledují nic jiného, než svůj osobní zájem. Jsem velice zklamán, že jsme jako zástupci 

Ostravaku skutečně jednali se všemi politickými stranami a začali jsme od vítězů voleb, kteří 

byli velice těsně od sebe ČSSD a ODS. Já si velice rád hraji s matematikou, a kdyby ČSSD a 

ODS byli schopni se dohodnout a stáhnout na svou stranu ty zastupitele, kteří je podporovali a 

dnes si myslím všichni viděli, jak kdo hlasoval, tak by to byla velice silná koalice. Já jsem 

matematicky spočítal až 17 hlasů. Kdyby tam byli dva zástupci ČSSD, dva zástupci ODS a o 

pátém členu by se dalo jednat z mnoha úhlů. Sledoval jsem i vývoj na městě. Pan Dvorský 

z hlediska počtu hlasů tam být nemusel, protože dostal méně hlasů než jiné politické strany, 

nebo stejně. Z toho pohledu jsem skutečně zklamán a chci se zeptat paní starostky. Když jste 

dali do rady přeběhlíka, protože to nic jiného v této chvíli není, který když odečtu hlasy, které 

dostal za stranu a porovnám jenom preferenční hlasy, tak se umístil na 17 místě ze všech 

zastupitelů.  

Starostka: Na co se mě chcete konkrétně zeptat?  

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA: Jak si představujete, když jste mě žádala o aktivní opozici, ve 

které jsme ani nechtěli být, když nás nezvolíte ani do kontrolních orgánů? Říkáte, jak je tady 
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odbornost důležitá. Pan Tetera s panem Vonšíkem 4 roky skoro zadarmo intenzivně pracovali. 

Pana Teteru jste nezvolili.  

Starostka: Zvolili jsme jiné zástupce jiných politických stran. Děkuji za váš názor a ráda bych 

reagovala na to, jak jste vyjednával v koaličních vyjednáváních. Na každé jednání přišla vaše 

strana s jiným návrhem. Vaše profesní požadavky neodpovídaly realitě získaných mandátů.  

Stanislav Soukal: Já bych jen doplnil, že ODSka nabídla Lumírovi ještě víc než vy, však to je 

v pořádku, my jsme vyhráli volby. My jsme mu klidně mohli nabídnout post starosty. 

Starostka: Já jsem jen chtěla upozornit na to, že to nevzal kvůli postům, jak je mu často 

některými opozičními zastupiteli vyčítáno.  

Ing. Helena Wieluchová: Situace zde je velmi rozostřena, volby dopadly tak, jak dopadly, 

spousta lidí je nespokojených. Samozřejmě dovedu pochopit, proč to tak je.  Já bych velice 

nerada, aby to tímto způsobem fungovalo dál. Takhle to asi nikam nepovede. My jsme byli 

zvoleni v počtu 19 lidí a tito lidé, by se měli naučit spolu komunikovat a spolu vycházet. Není 

to jen o počtu mandátů, ale o tom, jak se spolu jsou lidé schopni domluvit. Ta situace není 

tady ideální, ale zkusme nějakým způsobem fungovat na té bázi slušnosti a domluvit se, aby 

to opravdu mělo nějaký cíl a směr.  

Starostka: Vážení zastupitelé, milí občané. Dovolte mi, abych pronesla krátký projev, ve 

kterém bych chtěla poděkovat všem, kteří mi svým hlasem dali svou důvěru. Povolební 

vyjednávání byla velmi složitá. Naším cílem bylo vytvořit pestrou koalici, která by zajistila 

podporu zastupitelů většiny politických stran a hnutí, aby konečně ve Svinově zavládla 

přátelská atmosféra lidí spolupracujících ve prospěch obce a občanů. Bohužel se to tak až 

úplně nepodařilo, ale věřím, že po počáteční povolební hysterii kandidátů, jejichž ambice 

nebyly naplněny podle jejich představ, přesvědčíme svou prací také své dnešní oponenty. 

Právě zvolená rada má v úmyslu naplnit své volební programy. V nejdůležitějších bodech 

našla názorovou shodu. Všichni členové koalice svou předchozí prací dokázali, že jim nejde 

jen o posty, ale mnohdy na úkor svého volného času a pohodlí dokázali již dříve pracovat pro 

zlepšení života ve Svinově. Doufám, že jim jejich elán vydrží i v následujícím volebním 

období. A také doufám, že mi budou schopni a ochotni tolerovat počáteční tápání na radnici,   

a že nebudou mít škodolibou radost z mých, jak doufám jen počátečních chyb. Chtěla bych 

také poděkovat všem svým předchůdcům. Věřím, že budu schopna důstojně navázat na jejich 

práci a že i po mém působení na radnici zůstanou hmatatelné doklady na snahy pracovat pro 

Svinov a jeho občany. Ráda bych poděkovala paní Ing. Poštové a doufám, že s důstojností 

navážu na jejich dosavadní snahy.  

Mgr. Zdeněk Ivančo: Blahopřání nově zvoleným zastupitelům MOb Svinov. Návrh na 

vyznamenání pana faráře Chytila, který zadržel pachatele s nasazením vlastního života.  

Ing. Pavel Mitura: Poděkoval bývalým členům zastupitelstva za jejich práci a blahopřání nově 

zvoleným zastupitelům MOb Svinov.  

 

Konec v 18.00 hodin. 

Zapsala: Eva Štefaňáková, DiS.  

 

 

 

Mgr. Lenka Hrušková                      Ing. Helena Wieluchová 
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