Dominikánská 2, 601 69 Brno

INTERPELACE
ZASTUPITELŮ
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
VZNESENÉ NA
4. ZASEDÁNÍ ZMČ BS
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Dotaz zastupitele Jiřího Hráčka
Požádal o přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností správy bytových domů.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0025330/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/10
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 04. 2015
Vážený pan
Jiří Hráček
Vážený pane zastupiteli,
na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 1. 4. 2015, jste vznesl
interpelaci v rámci požadavku na přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností
správy bytových domů.
Na základě výše uvedeného Vám v příloze zasíláme přehled pracovníků, kteří tuto činnost
vykonávali před volbami a po volbách v roce 2014. Přehled byl vypracován ze strany
personálního a mzdového oddělení ÚMČ BS.
S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta

3

Dotaz zastupitele Tomáše Jana Otradovce
Požádal o přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností správy bytových domů.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0025235/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/8
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 04. 2015
Vážený pan
Tomáš Jan Otradovec, DiS.
Vážený pane zastupiteli,
na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 1. 4. 2015, jste vznesl
interpelaci v rámci požadavku na přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností
správy bytových domů.
Na základě výše uvedeného Vám v příloze zasíláme přehled pracovníků, kteří tuto činnost
vykonávali před volbami a po volbách v roce 2014. Přehled byl vypracován ze strany
personálního a mzdového oddělení ÚMČ BS.
S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Ing. Bohumila Straky, Ph.D.
Požádal o písemný přehled všech dluhů žadatele pana Andrease Mylonase v souvislosti se
žádostí o prominutí poplatků z prodlení.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0025035/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/7
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 16. 04. 2015
Vážený pan
Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
Vážený pane zastupiteli,
na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 1. 4. 2015, jste požádal
o písemný přehled všech dluhů žadatele pana Andrease Mylonase v souvislosti se žádostí
o prominutí poplatků z prodlení.
Dle sdělení OISBD ÚMČ Brno-střed kromě poplatků z prodlení ve výši 12.684 Kč neeviduje
OPO ÚMČ Brno-střed žádnou další pohledávku.
S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Ing. Bohumila Straky, Ph.D.
Požádal o přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností správy bytových domů.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0025245/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/9
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 04. 2015
Vážený pan
Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
Vážený pane zastupiteli,
na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 1. 4. 2015, jste vznesl
interpelaci v rámci požadavku na přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností
správy bytových domů.
Na základě výše uvedeného Vám v příloze zasíláme přehled pracovníků, kteří tuto činnost
vykonávali před volbami a po volbách v roce 2014. Přehled byl vypracován ze strany
personálního a mzdového oddělení ÚMČ BS.
S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
„Mgr. Šťástka se vyjádřil k vystoupení paní Rektorové, občanky z řad veřejnosti, a dále
vznáší interpelaci na pana tajemníka, zda je paní Rektorová, či její společnost evidována jako
dlužník naší MČ BS, pokud ano, tak o jakou částku se jedná, zda byl dluh uhrazen, případně
v jaké výši. Dále žádá o poskytnutí manuálu, kterým se sjednocuje vizuální styl restauračních
zahrádek a žádá, aby tento manuál byl poskytnut všem zastupitelům.“
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Tajemník ÚMČ BS
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0029910KUBA
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2100/MCBS/2015/0029910/1
Vyřizuje: Ing. Markéta Kubová, tel. 542 526 320
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 30. 04. 2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Vážený pane zastupiteli,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 4. zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaného ve středu 1. dubna 2015 ve věci dluhu paní
Rektorové a vizuálního stylu restauračních zahrádek.
„Mgr. Šťástka se vyjádřil k vystoupení paní Rektorové, občanky z řad veřejnosti, a dále
vznáší interpelaci na pana tajemníka, zda je paní Rektorová, či její společnost evidována jako
dlužník naší MČ BS, pokud ano, tak o jakou částku se jedná, zda byl dluh uhrazen, případně
v jaké výši. Dále žádá o poskytnutí manuálu, kterým se sjednocuje vizuální styl restauračních
zahrádek a žádá, aby tento manuál byl poskytnut všem zastupitelům.“
1) Společnost paní Rektorové, Fontana s.r.o., se sídlem Klobásova 85, Brno, IČ: 46970410
má k dnešnímu dni dluh na nájemném a službách ve výši. 829.987,- Kč. Dluh je uveden bez
příslušenství a nebyl k dnešnímu dni uhrazen.
2) Příprava návrhu nového vizuálního stylu restauračních zahrádek je teprve ve fázi diskuze.
Zatím nemáme k dispozici písemný výstup, který bychom Vám mohli Vám zaslat. Jakmile
bude vytvořen písemný návrh vhodný k připomínkování, budu Vás informovat.

Bc. Petr Štika MBA, LL.M.
Tajemník ÚMČ BS
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Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
Interpelace týkající se koncepce rezidentního parkování. Dotazuje se na časové možnosti
samotné implementace.
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0028786/VOJM
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Vážený pan
Jindřich Zechmeister
Brno, 24. dubna 2015

Vážený pane zastupiteli,
koncepce rezidentního parkování byla prezentována 17. března ve 14 hodin ve Společenském
centru radnice MČ Brno-střed. Se zaváděním rezidenčního parkování seznámil Ing. Vladimír
Bielko, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna a Ing. Antonín Havlíček, vedoucí
útvaru dopravního inženýrství společnosti Brněnské komunikace a.s.
Na tuto prezentaci byly rozeslány pozvánky všem zastupitelům, aby zde mohli získat potřebné
informace a celkový přehled o postupu zavádění rezidentního parkování. Pro ty, kteří se
z časových důvodů nemohli prezentace zúčastnit byla k dispozici audionahrávka prezentace,
která byla uložena na serveru radnice v uložišti pro zastupitele.
Věřím, že v rámci prezentace byly zodpovězeny všechny Vaše dotazy včetně postupu
zavádění rezidentního plánování.
Přeji pěkný den.

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
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