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Rozhovor s Marcelem Kubíěkem,

předsedou druŽstva BD RADIM,

o zkušenostech s iednáním souěasné radnice

Fr.!7f|

Pane předsedo'
můžetenám popsat sVoU Zkušenost
s poStUpem soUčasného VedenÍ radniCe
při jednánÍ o prodeji pozemků oko o
bytového domu, kieý Vlastní Vaše
druŽstVo?
Na Základě Sm]ouVy
o SrnlouVě budoucíz roku ]998 jsme
iniciovali jed1aní' neooť po letec1 ce.
kání' byly konečně převedeny pozemky
Z magistratu na naŠiréstskou cást.
a to Zdarma. Přístupem Vedení městské
části .sme však byli naprosto šokováni.
Bylo nám totiŽ oznámeno. Že současne vedeni radnice nemá Zájem s námi
kupní smlouvu uzavřít. Posléze si jako
důVod Vyrnysleli a odsouhlasili, že rada
povaŽuje tuto smlouVU Za neplatnou
a že oaŽadLjí za pozemky přímo souvise,ici S nas rr dorne"n cenu ve výŠi
2 000 Kč/m'?. Podotýkám, Že smlouvu
o smlouvě bUdoUcÍ iniciovala a sama
Vyivoř]]a V roce 1998 tehdejŠírada,

kteíá svým Usnesením odsoUhlasila
200 Kčlm'. coŽ podepsal te1dejší
starosta lng. Petr Jirava. Ten je shodou
oko|nostl souÓasnýn rao1,Ť. s n'mŽ
jsme nyní neúspeŠnějedrali a aterý
nyní smlouvu, kterou sám podepsal,
ZpochybňUje.
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toto stanovisko jste

akceptovali?
Nikoli, požadovali jsme
poŽadujeme,
a nadále
aby byla naplněna původnísmlouva a aby naŠemu
drUŽstvu byly prodány pozemky za
200 Kč/m'z' tak jak bylo stanoveno.

Jsme přesvědčeni, Že je nutné, aby

smlouvy a dané slovo platily a že první.
kdo sVé sliby musí dodrŽet a svým
závazkŮm dos'iát, je státní správa a ze;rnena politici' kteříji jako naši Voleni
zástupci představuji. Daišímargumentem Z našíStrany je i to, že za posledních 15 let byly uzavřeny řádově desíiky
obdobných smluv s bytovými družstvy
po celém Jl\,4. Proto jsme pozádali
pooIe zákona o poskytováni informacl
o zaslání dokumentu. ktery by toto naše
tvrzení potvrdil. Budou snad na radnici
zpětně Zpochybňovat ijiŽ uZavřené kUp_
ní smlouvy či převody dornů do Vlastnictvidružstev? lVají se snad občané
JiŽního l\,4ěsta bát o své domovy, které
si poctivě od N/Č koupili?
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Byly Vám požadované infor-

mace poskytnuty?

Nebyly, respekiive bylo
nám sděleno. Že námi požadované informace nám bUdou poskytnUty pouZe
za předpokladu' Že uhradíme 28 000 Kč,
coŽ je cena, kterou si Úřad určil jako
náklady na Zpracování poŽadovaných
inÍormací.

noÍmalizace. Jednali s námi povýŠeně
a VyhroŽovali nám| Myslel jsem si. Že
alespoň pár měsÍcůpo volbách se bude
nové vedení snaŽit V duchu svých předVolebních hesel ,,Radnice pro občany
_ ne naopak". Při Vzpomínce na tuto
anabázi se zIostí třesuI
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byste řek] závěrem?
Budeme usilovat o naplně-

ní řádně uzavřené smlouvy' tedy o pro-

déj pozémku za cenu, která nám byla
radnicí nabídnuta' byla smlUVně Ujednána a za niŽ se aŽ do minulého roku

prodávalo

i

ostatním druŽstvům. Ještě

je asi třeba připomenout, Že sé Jedná
o předzahrádky u domů a ne o nějaké
celky, kteÍéby mohly být předmětem
spekulace' JsoU to pozemky' o které
se obyvatelé naŠeho domu jiŽ několik
desetiletíse starostliVou péčí'bez jakéhokoli přispění radnice, starají.
Děkujeme za rozhovor

být něko lk šanonůdokumentů|ll

Budeme prosazovat naplnění
smlouvy o smlouvě budoucí.
Trváme na tom, že radnice
musí dodržovat závazky
vůěi sqým oběanům'

Nikoli! Z poŽadavku jsem
byl naprosto šokován, protoŽe se
v konečnéfázi jednalo o pouhopouhé
čtyři stránky A4 řídce psaného téxtu. To
pouažUji za nehorá7nou aroganci moci'
kdy způsoby námi zvolených zástupců
si nezadají s chováním aparáičíkůz dob

Veškerou zmiňovanou korespondenci včetně dodaných
inÍormací(ětyři stránky
fořmátu A4), za něŽ radnice
požadovala 28 000 Kč'
si můŽete prohlédnout na
www.j iznimestonasdomov.cz.
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za ooo Kč? To tedy muselo

