K bodu 19 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Pan starosta sdělil, že na začátku zasedání neměl příležitost a tak až nyní by chtěl představit
novou vedoucí majetkového odboru Ing. Šárku Vodákovou a novou tiskovou mluvčí paní
Ivetu Fišerovou a sdělil, že pokud by zastupitelé měli na tyto kolegyně nějaké dotazy, je
možné je v rámci tohoto bodu probrat. Dále pan starosta poděkoval za důvěru, kterou mu
zastupitelé dali k výkonu jeho funkce, nebere to jako samozřejmost a sdělil, že to není
situace, na kterou si může člověk zvyknout, a na kterou se může připravit. Pan starosta dále
sdělil, že samotné projednávání bodu v úvodu dnešního zasedání bere jako vysvědčení
práce, která nebyla odvedena dobře, a ubezpečil přítomné, že by nechtěl, aby po dobu jeho
výkonu funkce byla tato chyba jakkoliv zopakována. Slíbil, že pokud by mu nebyla
vyslovena důvěra nebo on sám naznal, že v této funkci nevykonává svoje povinnosti řádně
a správně, tak by rozhodně svému nástupci řetěz předal a ukázal by mu vše, co má
rozpracované, tak aby mohl jeho práci dokončit. Na závěr ještě jednou zopakoval, že tuto
důvěru nebere jako samozřejmost, přijímá ji s pokorou a doufá, že se všem společně podaří
poslední rok, který mají před sebou, strávit usilovnou prací tak, aby se za ni nemuseli
stydět. K námitce a námětu, který byl zde dnes zmíněn, že uvažuje o spolupráci s jiným
politickým hnutím, sdělil, že zejména v situaci jako je tato, člověk nemá rozhodně
myšlenky pokračovat nebo blížit se k nějakým závěrům ohledně další politické
budoucnosti. Myslí si, že pro člověka, který se s politikou takto prakticky ještě nesetkal,
jsou to lekce, které člověka poznamenávají a nejsou to lekce, které by dávaly člověku
nadšení a křídla nějakým způsobem nahlas uvažovat o jakékoliv další budoucnosti,
zejména ve chvílích jako je tato.
Mgr. Řepa vznáší interpelace: 1) Vážení členové rady, obrátili se na mě občané ohledně
harmonogramu ukončení oprav ze strany Tepláren Brno, kde je potřebná koordinace s
vlastníkem, či ji přímo řeší celou vlastník sám. Na Poříčí 41 byla rekonstrukce zahájena až
21.9. a budova je ve vlastnictví Brno-střed. Ing. Diatková z Tepláren Brno mi sdělila (mail
mám k dispozici), že se na této adrese jedná o rekonstrukci výměníkových stanic a že není
schopna přesně specifikovat, kdy bude rekonstrukce dokončena, protože nezná smluvní
podmínky mezi Brno-střed a dodavatelem rekonstrukce. Žádám o informaci přesného
harmonogramu oprav u této lokality – Poříčí 41.
2) Vážení členové rady, vážená paní místostarostko, žádám o alespoň přibližné vyčíslení,
kolik studentů či lidí ve věku do 26 let bydlí v obecních bytech naší městské části Brnostřed?
3) Vážení členové rady, na základě konkrétního dotazu od občanů žádám o informaci, jak
má správně postupovat člověk s průkazem ZTP-P, který nemá trvalé bydliště na území MČ
Brno-střed, ale v centru města (pěší zóna) má svého dlouholetého lékaře a potřebuje se
dopravit až přímo k ordinaci (ulice Zámečnická). Prosím o návrh ideálního postupu.
4) Vážení členové rady, vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2018 vstupují v platnost změny u
zákona o obcích, žádám informaci, jak na to bude reagováno ze strany MČ Brno-střed?
Kromě jiného se mění způsob odměňování zastupitelů a to zejména ve vztahu ke kumulaci
několika funkcí (maximálně v souhrnu tří různých funkcí, popřípadě jen za jednu funkci s
nejvyšší schválenou odměnou). Prosím tedy o přesné vymezení, jaký bude propočet podle
nových tabulek. Také se ptám, zda se budou měnit odměny členů komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva?
Ing. Straka se dotazuje radního Bartíka na téma Pohořelec. Ing. Straka sdělil, že čím se pan
Bartík začne zabývat, tam je hned problém. Dle slov Ing. Straky se na každém druhém
Kontrolním výboru ZMČ BS řeší nějaký problém pana Bartíka. Co se týká Pohořelce,
sdělil, že se pana Bartíka všichni ptali, zda je odstranění stánků legální, on tvrdil, že ano a
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hned rozjel akci a teď dostal městskou část do problémů. Ing. Straka se vyjádřil, že by radní
Bartík měl rezignovat, neboť dle jeho slov, aby se ještě další rok řešily takové jeho
průšvihy, tak to je už opravdu moc. Dotazuje se, co když si budou nájemníci na městské
části vymáhat škodu, kdo to bude platit, jak se k tomu pan Bartík postaví, jak vyvodí svoje
důsledky a jak to celé vidí.
Mgr. Flamiková informovala zastupitele, že z Technických sítí Brno dostali upozornění na
to, že pokud někde chybí osvětlení v ulicích nebo místech, tak má úřad podnět předat, proto
Mgr. Flamiková pošle zastupitelům dopis a bude je žádat o připomínky. Sdělila, že loni
žádná taková místa vytipována nebyla, ale letos už se na ni obrátili občané z ulice Spálená a
z některých oblastí mezi Neumannovou a Preslovou.
Zastupitel Toman žádá o zodpovězení následujících dotazů:
1) Žádám tímto o informaci, jaké domy již byly zpracovány v rámci zakázky Podrobná
pasportizace bytových domů, kterou pro městskou část realizuje Ing. arch. Michal Kristen,
k datu 30. 9. 2017? Žádám o dodání kopií všech zjišťovacích protokolů do data 30. 9. 2017
a přehled všech uhrazených faktur v souvislosti s touto zakázkou.
2) Dále žádám o předložení vzorového navrhovaného řešení, které vítězný uchazeč
předložil v rámci své nabídky a předložení ukázky již městskou částí převzatého pasportu
na konkrétní dům.
3) Současně upozorňuji, že vítězným uchazečem navrhované řešení není součástí uzavřené
smlouvy o dílo, resp. tato část smlouvy o dílo není uveřejněna na internetu.
Radní Bartík k dotazu Ing. Straky odpověděl, že podal podnět, který mimochodem může
podat každý, to není nelegální. Dále uvedl, že je přesvědčen a stejně tak jsou přesvědčení
všichni právníci, se kterými toto konzultoval, tzn. jak s OPO tak i s OD MMB, že zvolený
postup silničně správního úřadu byl v pořádku.
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