
Otevřený dopis Radě města Orlové
ze dne 1.10.2019 (opraven)

Yážení členové Rady města Orlové,

dne ,t2,8.20í9 jsem Vám všem zaslal sdělení- podnět, ktený se týkalvelmi závažného pochybení v Domově
Vesna, p.o., kterého je město Orlová zřizovatelem. Mé sdělení bylo velice stručné, neboť ve své nevyléčitelné
naivitě jsem se domníval, že projevíte zájem celou záležitost důkladně prošetřit. Od té doby uplynulo více než
měsíc a půl a nikdo, a to zdůrazňuji, nikdo z radních neprojevil zájem o podrobnější informace. Domnívám se,
že je slušností v přiměřené době na podnět či stížnost odpovědět, správní řád tuto lhůtu dokonce stanovuje, a to
na 30 dnů. Také jsem byl informován paní vedoucí Odboru sociálního a zdravotního, cituji "...Podrobné
vyjádření k celé situaci obdňíte úřednícesíou...", Následně se připojila i 2. místostarostka, která má v gesci
sociální agendu, cituji "...o opatřeních, která budou RM přijata, budete informován;'A do třetice jsem obdžel
poštou i oficiá|ní sdělení Právního odboru Městského úřadu Orlová, do kdy má být moje stížnost vyřízena, kdy
vyřízením stížnosti pověřil Odbor sociální a zdravotní, K vyřízení mé stížnosti stanovil lhůtu 30 dní, tj. do
20.9.2019. Nevím, zda příslušní pracovníci Sociálního odboru o tom ví, neboť uvedený termín již dávno uplynul
a rovněž se nic neděje. Z reportáže TV Polar ze dne 5,9.2019 jsem se dozvěděl, že se Domov Vesna klientům i
rodinným příslušníkům omluvil a předal jim omluvné dopisy. Není to pravda. Jako nejbližší pozůstalý rodinný
příslušník jsem dědictvím nabyl tuto pohledávku, ale žádný omluvný dopis jsem neobdžel. Ale to není vše. Za
nehoráznost azcela zavádějící pak považuji obsah tohoto omluvného dopisu, kde je uvedeno, citqi"...kontrolou
účetních doktadů bylo zjištěno, že Vám i přesto bylo účtované nájemné. Jetikož se jednalo o překážku ze strany
poskytovatele, neměli jsme na tuto platbu nárok." U klientů Domova Vesna, ale i u diváků, kteří uvedenou
reportáž shlédli, totiž budí dojem, že navrácení protiprávně účtovaného nájemného je zásluhou Domova Vesna
díky provedené kontrole. Není tomu tak. Domov Vesna i přes několik zaslaných výzev paní ředite|ce lng. Šárce
Botlíkové, MBA tyto prostředky déle než rok protiprávně zadžoval a odmítaljejich navrácení. V mém případě se
tak stalo až6.8.2019, a to po rozhodnutí Okresního soudu v Karviné ze dne 31,7.2019, který uložil Domovu
Vesna mi protiprávně získané prostředky za ubytování vrátit. Zbývalícím 18 klientům, kteří byl ve stejné situaci,
však finanční prostředky vráceny nebyly. Stalo se tak mnohem později až na základě mého, v úvodu zmíněného
podnětu, ve které jsem vyjádřil naději, že protizákonně získané finanění prostředky budou navráceny i

zbývalicim 18 klientům, aniž by je museli vymáhat soudní cestou. Pikantní na TV reportážije i to, jakou radost z
navrácení peněz projevila klientka, když ji pan Bc. Jaroslav Bulava, sociální pracovníkVesny, předal omluvný
dopis včetně navrácení peněz. Málem došlo na slzy a dojetím by jej snad i objala. U mě to však vyvolalo hořký

úsměv. Tento pracovník mě totiž na pokyn dnes již bývalé ředitetky paní lng. Šarry Sotlit<ové, MBA
přesvěděoval o správnosti úhrady nájemného po dobu stavební rekonstrukce, kdyžjsem po ní žádal vysvětlení.
k tomu člověk musí mít žaludek a nemít charakter.

Tímto jsem uvedl několik důvodů, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto otevřeného dopisu, ve kterém
podrobněji popíšu skuteěnosti, které oěividně Radu města příliš nezajímají, ale oběané města se alespoň dozví,
co se ve skutečnosti stalo.

Přistavební rekonstrukci spodních pater Domova Vesna, která proběhla od června do počátku prosince roku

2018, bylo 19 imobilních klientů, mezi ktenými byla imoje sestra, přemístěno do okolních LDN, neboť jejich

pokoje se staly neobyvatelnými. Jejich pobyt a péče v LDN byl plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Po návratu

mé sestry do Domova Vesna a urgenci zaslání vyúčtování za uvedené období, jsem zjistil, že za uvedené
období byly z jejího depozitního účtu staženy prostředky za ubytování. Vzhledem k tomu, že se dle mého
názoru jednalo o protiprávní jednání, požádaljsem dne 11.12.2018 paní ředitelku o vysvětlení. Vysvětleníjsem
se od ní nedoěkal, ale pověřila již zmíněného p. Bc. Jaroslava Bulavu, aby mi podal vysvětlení. Ten postup

Vesny obhajoval. Dne 18,12.2018 proběhl mezi mnou a paní ředitelkou telefonát, ve kterém mimo jiné trvala na

oprávněnosti účtování nájemného za uvedené období. Tentýž den jsem proto zaslal paní ředitelce dopis, ve
kterém ji upozorňuji, že ze strany Domova Vesna došlo tímto k protizákonnému jednání - bezdŮvodnému
obohacení dle§2991 NOZ,avyzvaljsem ji,abydo31.12.2018 bylybezdůvodnězískanéfinanční prostředky

navráceny na depozitní účet mé sestry, Moje výzva však nebyla vyslyšena, proto jsem se dne 18.1.2019 obrátil

na Policii České republiky, aby tuto záležitost vyšetřila. Ta oznámení posoudila a došla k závéru, že
bezdůvodné obohacení není trestním činem a věc odložila s tím, že mám právo celou záležitost řešit v rámci



civilního soudnictví. Domov Vesna ale i přesto nadále odmítal navrácení finančních prostředků. Mezitím jsem v
rámci dědického řízení nabyl tuto pohledávku. Požádal jsem proto o pomoc advokátní kancelář. Postoj paní
ředitelky se však nezměnil ani po předžalobní výzvě k navrácení finančních prostředků. Proto byla na Domov
Vesna podána žaloba a Okresní soud v Karviné svým rozhodnutím ze dne 31,7.2O19 uložil Domovu Vesna
bezdŮvodně získané prostředky ve výši více než 28 tis. Kč vrátit, což Domov Vesna splnil dne 6.8.2019.
Následně jsem dne 12.8.2019 zaslal všem radním sdělení, zmíněné v úvodu tohoto dopisu.

Na celém příběhu je zaráž{ící arogance a pýcha, s jakou paní ředitelka jednala nejen se mnou, ale i v rámci
komunikace s mým advokátem. Chyby se stávají a v oblasti nájemného nejsou niěím výjimečným. Ale to, co
předvedla paní ředitelka, je neslýchané, Zřejmě si byla jistá, že nikdo z klientů a zejména těch imobilních a
bezmocných nebude namítat či protestovat. Klienti v domovech pro seniory jsou totiž nesmírně vděčni, za
poskytovanou péči, starostlivost a bezpečí, které jim poskytuje. Ředitelka takového zařízení má u nich
bezmeznou dŮvěru i autoritu. A skutečně, nemýlila se. Nikdo, a to opět musím zdůraznit, nikdo z postižených
klientŮ se ani po roce neozval, nenamítal. Celá tato anabáze vymáhání, trvající 8 měsíců, mě stála spoustu
času, sil i finančních prostředků, což tito klienti nemají, a to nemluvě o jejich většinou velmi chatrném zdraví,
které by jim to rovněž nedovolilo.

Ze zmiňované TV reportáže jsem se spolu s ostatními diváky také dozvěděl, že cituji: "Radnice do této doby
neměla o problémech tušení". V Domově Vesna však od samého samého počátku o tomto problému vědělo
několik zaměstnancŮ a vzhledem k výzvám, které paní ředitelka obdržela, policejnímu šetření, předžalobní
výzvé, rozhodnutí soudu, ale i více než roční délce jejího trvání, lze tomuto "ospravedlnění' jen stěží uvěřit.
Nabízí se tak otázka, jak ve Vesně probíhala kontrolní činnost zřizovatele, forenzní audity, účetní uzávěrky,
kontroly rozpoětu a podobně, Rovněž v rámci projektu této stavební rekonstrukce a jeho rozpočtu musel být
přece plánován deficit příjmů z nájmů klientů, kteří budou vystěhováni do okolních LDN, Nutně se tak musel
vlivem protiprávního nájemného projevit nezanedbate|ný statisícový přebytek v příjmech za rok 2018 a nikdo to
nezjistil? A co na to radní? Zřejmě nepovažují za trestné jednání Domova Vesna, kdy více než rok tento
zadržoval protizákonně získané prostředky od svých klientů v cílové částce údajně kolem 350 tis. Kě. Opravdu
zvláštní. Rada města totiž tento problém vyřešila skvělým způsobem jak pro město, tak pro paní ředitelku
Domova Vesna. Ta podala rezignaci, čímž se vyhnula odvolání a její kariéra tak není poskvrněna a může s
ěistým štítem uplatnit své ředitelské schopnosti v kterémkolijiném zařízení pro seniory. No a radní na 16 schůzi
RM, konané dne 28.8.2019, rezignaci přijali, čímž se vyhnulipracnému šetření a zdůvodňování odvolánívčetně
rizika námitek odvolané ředitelky. Ale také si nemusí sypat popel na hlavu, že se jim výběr ředitelky moc
nepovedl, neboť tato vydržela ve funkci něco málo přes rok a také, že jí dne 31,7.2O1g, tedy v den, kdy soud
rozhodl v neprospěch Vesny, v rámci 15. schůze Rady města schválili odměnu jak jinak, než za mimořádné
pracovní výsledky.... Situací ve Vesně se Rada města zabývala i na 17. schůzi, konané dne 1 

,|.9.2019, ale pro
jistotu bez přijetí usnesení. Orlovské noviny občany dosud o této události neinformovaly. Zkrálka, vyšetřování
skončilo, zapomeňte. Dobrá práce! Nám starším to nápadně připomíná praxi doby nedávno minulé "soudruhu,
dej výpověď a my neprovedeme záznam do tvé kádrové složký',

Vážení radní, na rozdíl od Vás jsem přesvědčen, že se najde orgán, kterého bude pochybení Domova Vesna
iodpovědnost jejich aktérů zajimat podrobněji. Jeho závěr by měl být důrazným varováním pro všechny, kteří
by chtěli parazitovat či okrádat tu nejvíce ohroženou a zranitelnou skupinu obyvatel, jakou jsou senioři.
Nedokážu si totiž představit větší hyenismus. A to nejen proto, že se téměř všichni staneme seniory a budeme
většinou odkázáni na cizí pomoc nebo pomoc blízkých. Nemohu tak jinak, než považovat Vaše dosavadní
jednání za poněkud zbabělé, alibistické a pokrytecké. Nabízí se i otázka, zda umístění města Orlové na
posledním místě v hodnocení měst a obcí je opravdu čistě náhodné.
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Zasláno: členťrm rady a zastupitelstva města Orlové; Mgr. Bc. Hana Soldánové, MPSV
a ke zve ejnění redakcím Orlovsk ch novin, Karvinského deníku a TV Polar


