
Vážená paní Poslankyně
Vážený pane Poslanče, 

jsem potěšen Vaším zájmem o soudní proces, kdy je obžalováno vedení obce za pokus úmyslu
způsobit obci škodu 25.200,- Kč, která nevznikla. V komunálních volbách 2010 se stalo 
módní záležitostí podávání trestních oznámení ze strany opozičních zastupitelů, aniž by nějak 
svoji práci, či jiný názor na věc politicky projednávali na zastupitelstvech obce. Tento případ 
dá se říci neúnavného oznamovatele / člen strany Věci Veřejné/ je i případ obce Ostravice, 
kdy jsme se dostali pod tlak vyšetřování policie a jiných orgánů činných v trestním řízení. Je 
nutno říci, že jsem v loňském roce dva měsíce strávil každé pondělí podáváním vysvětlení co, 
kde, kdy a jak. 
Na dotaz na daného zastupitele obce – oznamovatele, proč a z jakého důvodu takhle činí a 
podává trestní oznámení, nám bylo na veřejné schůzi sděleno, že využívá svého zákonného 
práva, kdy může podat trestní oznámení. Záměrem je prošetření daných problematik a proč by
to dělal on, když toto celé policie šetří zdarma. Pokud nic nezjistí, rozhodnutí se v našem 
právním státě dozví pouze oznamovatel. Nyní jsou na území obce Ostravice vyslechnuti takto 
všichni zastupitelé, pracovníci obce, pracovníci dodavatelských firem, občané, kteří se 
zapojují do činnosti obce až po pracovníky krajského úřadu. Oznamovatel tyto záležitosti 
cíleně oznamuje pouze na mne - starostu obce jako fyzickou osobu tak, abych nemohl čerpat 
právní podporu obce a jsem tudíž odkázán do pozice, kdy si veškeré výdaje spojené s právním
zastoupením své osoby hradím ze svých finančních zdrojů. Všichni obvinění si musí hradit 
svou obhajobu ze svých zdrojů. Jen u mé osoby se nyní pohybujeme v částce přesahující 
160 tis. Kč/ tato částka odpovídá 5 měsícům  mé  čisté  odměny za funkci starosty/  za 
právní služby během cca jednoho roku a suma není konečná. 
Tyto finanční prostředky, které jsem měl  určeny např. pro rekreaci s dětmi/7 a 4 roky/ a jiné. 
Vše odnáší rodina, zdravotní problémy –stres, …… a tak  dochází k likvidaci osobnosti 
člověka.

Dnešní činnost „zdivočelé“ policie a „nekompetentních“ státních zástupců, kteří nejsou 
schopni rozlišit politické boje v zastupitelstvech obcí a všemu přikládají ihned trestní 
odpovědnost, zneužití pravomoci veřejného činitele aniž by odkazovali na politickou 
zodpovědnost politiků, starostů vůči zastupitelstvu a vůči občanům.
Jelikož je člověk tvorem omylným, a ani já se nepovažuji za člověka dokonalého, je třeba říci 
že nyní, kdy přichází v účinnost nový občanský zákoník, kdy starosta, aniž by měl pravomoci 
rozhodovat o své vůli a konat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu se slibem 
zastupitele, je postaven do pozice, kdy ručí celým svým majetkem za úkony, které není sám 
schopen zcela ovlivnit. V komunální politice jsem od roku 2002 od roku 2008 starostou. Je 
na pochybách, zda ještě kandidovat??? 

Nyní bych v několika větách shrnul celý případ:
Obec Ostravice měla za uplynulých šestnáct let vždy soukromého auditora, měla s ním 
uzavřenu dlouhodobou smlouvu, která se vždy ke konci roku prolongovala pro následující 
rok. Takhle se dělo i pro rok 2011 a po řádném ukončení roku 2010 v březnu 2011, kde nebyly
vzneseny žádné námitky či připomínky ke změně auditora, jsem postupoval jako každoročně 
a v souladu s prodlouženou smlouvou a výkladem zákona § 103 odst. 4 písm. a  zákona o 
obcích jsem objednal hospodaření obce u soukromého subjektu. Následně na to bylo na 
krajský úřad zasláno oznámení o provedení auditu. Dne 13. 6. 2011 zastupitelstvo obce bez 
doplnění programu, bez oznámení, odhlasovalo provedení auditu krajským úřadem, kde 
v zápise není uveden rok, pro který se toto usnesení vztahuje. Jelikož tento bod nebyl 
předmětným bodem jednání zastupitelstva, nebyl jsem na něj řádně připraven. Bohužel 
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zásahem vyšší moci auditor zemřel. Na dalším zasedání zastupitelstva jsem o těchto 
okolnostech informoval zastupitelstvo a nebylo přijato žádné usnesení. Ze zasedání 
zastupitelstva dne 5. 9. 2011, kdy se  kontrolovala usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2011, 
bohužel není sepsán zápis, kterým byl pověřen zastupitel (oznamovatel podezření na 
uskutečnění trestných činů). Jelikož se konec roku blížil, byla zde i spolupráce a důvěra, 
navázali jsme spolupráci s nástupnickou organizací – bývalou zaměstnankyní auditora, 
nechali zpracovat stanovisko právní kanceláři a dne 3. 10. 2011 rada obce schválila smlouvu 
s touto auditorskou společností. Jeden ze zastupitelů vznesl dotaz na krajský úřad, zda 
postupujeme správně. Po složitém posouzení krajským úřadem, který požádal o stanoviska 
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, nás tento nakonec požádal, nikoliv rozhodl, 
abychom objednali audit u krajského úřadu. Jelikož máme dobré vztahy s Krajským úřadem, 
jeho žádosti jsme vyhověli, audit jsme objednali u krajského úřadu a s firmou jsme se dohodli,
že od smlouvy bez finančního vyrovnání odstoupíme. Výsledek této vzniklé složité situace 
projednalo zastupitelstvo a jednohlasně  schválilo zastupitelstvo v prosinci 2011,čímž 
bylo vše uvedeno do souladu. S krajským úřadem jsme spolupracovali, vyhověli jejich 
požadavkům a závěrem výsledek krajského šetření byl jediný nedostatek a to, že jsme rok 
2010 uzavřeli v zastupitelstvu bez výroku „bez výhrady“.

Opoziční zastupitel, nebyl spokojen, a tak bez jakéhokoliv veřejného projednávání či 
vyvozování politické odpovědnosti podává trestní oznámení, a tím se rozjíždí celá policejní 
mašinérie.  Výslechy vedli vyšetřovatelé Martin Laťka a Radim Bujnoch/ oba Policie Frýdek-
Místek/, kteří postupně vyslechli zastupitele, zaměstnance obce. Policejní praktiky při škodě 
nula jsou dle hesla  ,,je třeba přitvrdit“. Např. U výslechu dohnali k slzám účetní obce paní 
Leonu Němcovou, jedná se o bezúhonnou, kvalifikovanou osobu, kterou se mi podařilo 
přetáhnout ze soukromého sektoru a kterou mi ,,závidí“ i okolní obce. Paní Němcová je 
zdrcena z toho, že policisté po ní křičí za to, že plní příkazy vedení obce a připravuje 
materiály pro jednání rady….. Dále radši  bez komentáře. 

 Stav je takový: v červnu 2013 okresní soudce celé obvinění zastavil. Státní zástupce Mgr. 
Ladislav Hradil se odvolal. Státní zástupce ustanovil opatrovníka obce, aniž by si zjistil či 
ověřil, kolik členů rady je obviněno. Obvinění nejsou jedna členka rady, pak deset zastupitelů 
(nadpoloviční většina), kterým mohla být tato pravomoc svěřena a mohli tuto činnost 
vykonávat. Nemuselo docházet k dalším finančním nákladům státu, kdy opatrovník hájí 
škodu nula. V listopadu 2013 krajský soud vrací celý spis k novému projednávání a následně 
bylo 7. 2. 2014 svoláno hlavní líčení, kde se započalo s výslechem obviněných, další postup je
21. 3. 2014 (odročeno) a 4. 4.2014 výslechem svědků a dále se uvidí.  Pokračujeme 
výslechem dalších svědku dne 5.6. a 19.6.2014.   Všechno stojí čas a peníze.
 Dnes jsme stíháni za zvednutí ruky bez osobního prospěchu, své hlasování nepopíráme a dle 
státního zástupce Mgr. Ladislava Hradila jsme se nepřiznali, nevím k čemu….. 

Jestliže nyní vezmu v úvahu, že není vyvozena jakákoliv politická zodpovědnost i přesto, že 
si situaci vyřešilo samo zastupitelstvo, a přecházíme přímo k trestní zodpovědnosti, dochází 
k obrovským škodám. A to úhradou právníků obviněných, dále činností a zatěžováním soudů, 
šetřením policie, stát hradí státního zástupce, opatrovníka a další výdaje spojené s procesem. 
Daleko větší ztráty vidím v nechuti zastupitelů obce (i v jiných obcích, které o procesu vědí, 
media již informovaly, ČT) dále pracovat pro obec, úspěšně ji rozvíjet, jak po stránce kulturní,
sportovní či stavební. Již nyní si pokládáme otázku, zda jsme nezpůsobili obci škodu, když 
jsme vytvořili v loňské mrazivé zimě dětem na školním hřišti kluziště, protože tu vodu do 
vodovodního řadu již nikdo nevrátí. Vše bude asi někdy hodnotit statní zástupce, co je pro 
občany obce výhodné, nebo je to škoda? Obec Ostravice dokončila úspěšně stavbu kanalizace
v hodnotě čtvrt miliardy korun, i po kontrole evropských auditorů měla vše v pořádku. Tak 
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tomu je i u jiných investičních celků. Toto vše působí na vedení obce, které dnes sedí na lavici
obžalovaných se škodou nula, deprimujícím pocitem.

Jelikož jsem člověkem optimisticky laděným, 
věřím v Zástavu České republiky „Pravda zvítězí nad lží a nenávistí“.

Ing. Miroslav Mališ
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