Město Hranice
Kontrolní výbor
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice

Podnět k prověření podezření z porušení Etického kodexu

Jako občané Hranic a zastupitelé, kteří jsou členy MS ODS Hranice a kterým nejsou osud
města ani úroveň komunální politiky lhostejné, využívajíc svého zákonného práva, obracíme se
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a článkem 8 odst. 2 Etického kodexu člena zastupitelstva
města Hranic, člena finančního výboru zastupitelstva města Hranic a člena kontrolního výboru
zastupitelstva města Hranic, schváleného usnesením Zastupitelstva města Hranic č 204/2011 - ZM
7 ze dne 8. 9. 2011 a nabývajícím účinnosti dnem 9. září 2011 (dále jen Etický kodex) na
Kontrolní výbor Města Hranice se žádostí o prověření konání zastupitele PhDr. Vladimíra
Juračky,
neboť dosavadní zjištění nasvědčují podezření, že zastupitel PhDr. Vladimír Juračka se
dopustil porušení povinností zastupitele, zejména uložených článkem 2 odstavcem 2,3,4,
článkem 3 odstavcem 2 a článkem 5 odstavcem 1,2,3 Etického kodexu spáchaných
1. tím, že veřejně a dále i v regionálním tisku uváděl tyto informace:
⋅ Rada města na své schůzi 20.9.2011 zcela proti veškeré logice vzala odboru majetku
oprávnění se k této stavbě vyjadřovat a uložila odboru, aby veškeré námitky proti
zamýšlené stavbě vzal zpět
⋅ Radní ve svém rozhodnutí nadřadili zájmy soukromé firmy zájmům občanů, ignorovali
platný územní plán, jeden z nejdůležitějších dokumentů schválených zastupitelstvem,
odebrali důležitou pravomoc Odboru správy majetku městského úřadu Hranice, porušili
platný Etický kodex, podle kterého zastupitel prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů
čímž hrubě porušil povinnost zastupitele, konkrétně:
⋅ uloženou článkem 2 odst. 4 Etického kodexu, podle které je povinen při výkonu svých
funkcí respektovat pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců města
Hranic
v důsledku čehož, na základě těchto nepravdivých údajů zastupitelstvo vyslovilo výtku
radním, kteří pro uvedené rozhodnutí hlasovali a odvolalo Mgr. Wildnera z funkce
místostarosty.
Dospěli jsme k závěru, že v případě podezřelého PhDr. Vladimíra Juračky nejde o ojedinělé
osobní selhání, exces, ale vědomě, záměrně a úmyslně spáchaný podraz na občany, kde je třeba
z této záležitosti vyvodit politickou i osobní zodpovědnost.

2. tím, že jako zastupitel shromažďoval informace a údaje, které pak nesprávně, pokřiveně
interpretoval ve snaze očernit bývalého místostarostu Mgr. Wildnera a úmyslu vytvořit si
prostor pro vlastní zvolení do funkce místostarosty a dále pak při veřejném zasedání
zastupitelstva Města Hranice veřejně, jako zastupitel, přesvědčoval starostku o vlastních
kvalitách a osobních předpokladech v úmyslu obsadit uvolněný post místostarosty a
získat osobní výhody
čímž hrubě porušil povinnosti zastupitele, konkrétně:
⋅ uloženou článkem 2 odst. 3 Etického kodexu, podle které je povinen neuvádět vědomě v
omyl veřejnost, ani ostatní zastupitele, členy výborů a zaměstnance úřadu
⋅ uložené článkem 5 odst. 1,2,3 Etického kodexu, podle kterých je povinen zdržet se
takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým,
nezneužívat informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, vyhnout se
střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů
vyvolat
3. tím, že nehledě na to, že výkon mandátu je službou veřejnosti, veškeré své kroky podřídil
osobním ambicím, zájmu na získání výhod postu místostarosty za jakoukoli cenu, nehledě
k poškození jména a pověsti řádně zvolených členů Rady
čímž hrubě porušil povinnost zastupitele, konkrétně:
⋅ uloženou článkem 6 odst. 1 Etického kodexu, podle které je v případě soukromého
zájmu ve věcech, které jsou projednávaných orgány města, povinen oznámit tuto
skutečnost členům zastupitelstva před projednáváním a hlasováním o této věci
4. tím, že jako zastupitel, při výkonu funkce, činil a navrhoval orgánům Města Hranice úkony,
které by ho osobně zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení
výkonu mandátu zejména tím, že při jednání zastupitelstva o volbě místostarosty diskutoval,
osobně se prosazoval, veřejně navrhoval a podbízel se starostce, aby si vybrala jako
místostarostu právě jeho
čímž hrubě porušil povinnost zastupitele, konkrétně:
⋅ uloženou článkem 7 odst. 1 Etického kodexu, podle které je povinen zdržet se
vyžadování úsluhy i jiných zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit
nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho
povinností
⋅ uloženou článkem 7 odst. 4 Etického kodexu, podle které je povinen při výkonu své
funkce neučinit anebo nenavrhnout městu Hranice nebo jeho orgánům úkony, které by jej
zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu
Obecné základní zásady Etického kodexu, jako úhelného kamene pro korektní a
protikorupční výkon mandátu zastupitele, v článku 2 odstavci 1 ukládají povinnost vždy sloužit
veřejnému zájmu a zdržet se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a města Hranice.
Proklamují, že zastupitel, člen výboru se za výkon svého mandátu odpovídá všem občanům města
Hranic. Těmto základním zásadám Etického kodexu se zastupitel PhDr. Juračka zpronevěřil
systematickým zveřejňováním nepravdivých informací v médiích, klamáním veřejnosti i

zastupitelů Města Hranice, pomlouvačnou kampaní a hysterií, vyvolanou jen s cílem
dosáhnout osobního prospěchu, odvolání řádně zvoleného místostarosty a obsazení funkce.
Jako občané Hranic a zastupitelé, kterým není lhostejné, jací lidé tvoří osud našeho města
i úroveň komunální politiky, pokládáme jednání zastupitele Juračky za zavrženíhodné.
Žádáme, aby Kontrolní výbor při prošetřování jednání zastupitele Juračky vzal v úvahu
politickou i osobní odpovědnost jmenovaného a nenalezne-li PhDr. Juračka dostatek osobní
odvahy, aby se svého mandátu sám vzdal, doporučil zastupitelstvu, aby vyzvalo pana PhDr.
Vladimíra Juračku k rezignaci na mandát zastupitele.
Požadujeme písemnou zprávu o výsledku kontroly ve lhůtě podle zákona.
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