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1. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážení členové rady, vážený pane tajemníku, žádám o informaci, jaké jsou naplánovány
největší investiční akce ze strany MČ Brno-střed do konce volebního období? Dále se dotazuji
na rozpočet těchto investičních akcí.
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Tajemník
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2017/0167064/LICH
Spisová značka: 2100/MCBS/2015/0128126/39
Vyřizuje: Bc. Petra Vaňurová, tel. 542 526 375
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 05.10.2017
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa

Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 23. zasedání ZMČ BS dne
13. 09. 2017.
„Vážení členové rady, vážený pane tajemníku, žádám o informaci, jaké jsou naplánovány největší
investiční akce ze strany MČ Brno-střed do konce volebního období? Dále se dotazuji na rozpočet
těchto investičních akcí.“
Investiční akce plánované do konce volebního období vycházejí ze Strategického plánu MČ BS,
schváleného ZMČ BS a jsou obsaženy v jeho jednotlivých strategických cílech.
V současné době probíhá příprava těchto investičních akcí:
 rekonstrukce bytů v objektu Nádražní 4,
 rekonstrukce objektu Kounicova 1,3,5,7 a 9,
 rekonstrukce objektu Bratislavská 26,
 úprava veřejného prostoru Výstavní – Veletržní,
 rekonstrukce MŠ Kamenná.
Hodnota těchto investičních akcí se bude odvíjet od výsledků výběrových řízení.

S přátelským pozdravem
Petr Štika
tajemník ÚMČ Brno-střed

2. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážená paní místostarostko, žádám o informaci, jak bude postupovat MČ Brno-střed v
souvislosti s proklamovanou koncepcí MMB ve věci využití zeleně a popínavých rostlin
(rozměr zatraktivnění místa, rozměr ochlazení a případně i lepšího hospodaření s vodou) na
domech a stožárech na území naší MČ? Rád bych znal i konkrétní příklady, kde je případně i
v plánu takto postupovat.
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3. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážení členové rady, v návaznosti na mé minulé dotazy ohledně statistik docházky v
jednotlivých komisích žádám o tyto informace za 1. pololetí roku 2017 a zároveň vyčíslení
částky, kterou se případnými srážkami za nízkou účast podařilo v rozpočtu MČ Brno-střed
ušetřit?
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Uvolněný člen ZMČ BS
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2017/0167109/LICH
Spisová značka: 2100/MCBS/2015/0128126/40
Vyřizuje: Bc. Petra Vaňurová, tel. 542 526 375
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 05.10.2017
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa

Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám v příloze odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 23. zasedání ZMČ
BS dne 13. 09. 2017.
„Vážení členové rady, v návaznosti na mé minulé dotazy ohledně statistik docházky v
jednotlivých komisích žádám o tyto informace za 1. pololetí roku 2017 a zároveň vyčíslení
částky, kterou se případnými srážkami za nízkou účast podařilo v rozpočtu MČ Brno-střed
ušetřit?“

S pozdravem

Svatopluk Bartík
uvolněný člen ZMČ BS pro věci
právní a organizační a informatiky

Docházka v komisích za 1. pololetí 2017
Název komise
Komise školství
Komise mládeže kultury a sportu
Komise pro správu bytových domů
Komise životního prostředí
Komise bytová
Komise dislokační
Komise výstavby, územního rozvoje a strateg. plánování
Komise sociální, zdravotní a občanských záležitostí
Komise legislativní a organizační
Komise dopravy a služeb
Komise majetková
Kontrolní výbor
Finanční výbor

zastupitelé
84%
80%
75%
71%
85%
89%
85%
73%
86%
78%
87%
82%
63%

penalizace
1 člen
1 člen
1 člen
1 člen

*
2 členové
6 členů

Odměna za komisi - zastupitelé = 2.627,- Kč, penalizace 6 členů = 6 x 2.627 = 15.762,- Kč/měsíc
Penalizace za 1/2 roku = 6 x 15.762 = 94.572,- Kč
Odměna za komisi - nečlenové zast. = 2.453,- Kč
Nepřítomnost za 1/2 roku - nevyplaceno = 73 x 2.453 = 179.069,- Kč
* v kontrolním výboru není žádný člen, který není členem zastupitelstva

nečlenové zast.

nepřítomnost
89%
70%
96%
82%
85%
79%
83%
75%
75%
89%
76%
0
88%

3
6
1
9
6
11
4
9
9
3
11
0
1
73

4. Dotaz z řad občanů
Vážený pane starosto, pánové radní, dámy a pánové, dovoluji se na Vás obrátit s
následujícími otázkami: Jedná se o Moravské náměstí, na kterém byl postaven obrys
trubkovou konstrukcí Německého domu včetně průpovídek k soužití Moravanů – ne Čechů,
Němců a Židů – jsou zkresleny včetně historie. Na tomto místě byl zavěšen 6 let obraz
válečného zločince a v letošním roce byla na toto místo umístěna fotografie zastupitele města
Brna. Jinak v Německém domě se v letech 1939-1945 scházeli nacističtí okupanti, kteří
průběžně organizovali vybíjení a zabíjení našich obyvatel Moravy, Čechů a Slezanů. V Brně
se tato akce vraždění konala zejména v Kounicových kolejích, kam si německé ženy s dětmi
kupovaly vstupenky, aby shlédly vraždy na místě samém. Žádám Vás o sdělení, jakým
způsobem bylo schváleno a prováděno financování postaveného trubkového lešení a na
základě jakého stavebního povolení, neboť žádné informace nejsou k dispozici. Pokud stavba
byla až dodatečně povolena, je totální ostudou Brna, nehledě na základě hluboké piety k
obětem zavražděných. Žádám tímto o zodpovězení a vyjádření k dotazu, v neposlední řadě o
řádné zveřejnění v brněnském tisku.
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5. Dotaz z řad občanů
Vážený pane starosto, pánové radní, dámy a pánové, dovoluji se na Vás obrátit s
následujícími otázkami: Mám dotaz a to k vynakládání financí na soukromý objekt například
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, kde byla udělena dotace na výstavbu
nového sportovního hřiště a na opravu cca 300 m vzdáleného kostela. Pokud se týká
sportovního hřiště, bylo zveřejněno, že bude zpřístupněno veřejnosti. Avšak dne 3. 7. 2017
byl správcem vyvěšen „panflet“ o poplatku na 1 hodinu....400,- Kč. Je také otázkou, kdo
provádí údržbu hřiště, eventuelně nedotuje město? Jsem několikanásobný prastrýc, chodí ke
mně na návštěvu rodinné děti. Mají požadavek jít na hřiště, jsou to autisté, já jim nedokážu
vysvětlit skutečnost, že pobyt na hřišti je zpoplatněn a já jako svobodný jsem byl finančně bit,
mám nízký důchod, nejsem nijak dotován, takže nemám finance na úhradu jejich pobytu na
hřišti. Dále uvádím, že na Lerchové ulici po bývalém vojenském objektu nejsou údajně
finance na opravu nebo rekonstrukci – též asanaci. Dále upozorňuji a kritizuji, že v
Masarykově čtvrti schází např. dům zdravotnického zařízení, pečovatelský dům, klubovna
důchodců, dům mládeže a řada dalších. Mimoto v blízkosti na nám. Míru 3 je základní škola,
která má v rekonstrukci své hřiště a údajně nemůže využívat hřiště Cyrilometodějské církevní
základní školy, Lerchova 65, zamítla využití pro žáky této základní školy. Žádám tímto o
zodpovězení a vyjádření k dotazu, v neposlední řadě o řádné zveřejnění v brněnském tisku.
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6. Dotaz z řad občanů
Dotazuje se na rekonstrukci Tržnice na Zelném trhu, ptá se, kolik stála, proč je poloprázdná a
proč jsou tam nekvalitní podlahy. Odpověď mu stačí emailem.
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