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Názory / aktuality

Jak pokračuje (nepokračuje) Telečská
Zastupitel M. Tomanec se ptá vedení města
Vedení města se dál, i když už méně zarputile, brání dotáhnout do konce potřebnou a donedávna zdárně připravovanou rekonstrukci Telečské a Wolkerovy. Proč, to z
nějakého důvodu vytrvale tají.
V srpnovém čísle Novin jihlavské radnice
(NJR) jsem uveřejnil svoji nabídku převzetí zodpovědnosti za kroky vedoucí k opravení zmíněných ulic. Nabídku spolupráce
za Jihlavu odmítl primátor Rudolf Chloupek.
První muž radnice mi odpověděl právním
rozborem, kde mi jazykem zákonů de facto
sděluje, že jsem mimo a obtěžuji. Reakce
neobsahuje ani stopové prvky zájmu problém řešit a ulice opravit. Což třeba návrh
k jednání u jednoho stolu? Což společně
hledat řešení a podporu v zastupitelstvu?
Můj návrh a žádost o plnou moc smetl ze
stolu. Co na tom, že jihlavská radnice dne
9.1.2017 jednu plnou moc ve stejné věci
už dala! A to řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočina. A pro zastupitele platí
tedy jiný metr?
Dále vedení města, místo toho, aby se věnovalo své dobře placené práci a řešilo problémy svých občanů, v reakci na moji nabídku zveřejnilo v NJR několik hanlivých
textů na moji adresu. A tak, když snahu
něco dělat neprojevili reprezentanti našeho
města, udělal jsem to já, a tři pány z vedení
jsem kontaktoval.
Náměstek Jaromír Kalina, který má za
město oblast kanálů na starosti, mi řekl, že
je jednoznačně proti zastavení rekonstrukce Telečské! Proč to neřekne veřejně? Pan
primátor neví. Je bezradný. Jeho to jeho
skoro už charakteristický rys… V zájmu
objektivity je však třeba uvést, že za tři
týdny po naší schůzce mi napsal dopis, ve
kterém doslova píše: „Po dalších jednáních
budeme zřejmě pokračovat ve výběru zhotovitele a jednání s majiteli přípojek. Oprava Telečské ulice tak bude realizována nejdříve na jaře 2018“. Tedy sice velmi malý,

velice obecný, ale přece jenom nadějný
výhled na obrat. Po takovém tlaku. Ovšem
vyhráno zdaleka není, chlácholivých nekonkrétních slibů (zřejmě, nejdříve...) jsme
již zažili hodně.
Kupodivu nejvíce snahy projevil Vratislav
Výborný. Náměstek pro rozvoj města a investice se ode mě dověděl řadu pro něj nových informací... Přislíbil, že mnou navrhované postupy promyslí a zváží další postup,
vedoucí přece jenom k zahájení stavby.
Tak jsem v očekávání, co V. Výborný navrhne. A hlavně kdy. Hraje zřejmě o čas ve
svém skutečném úsilí, a to o úplné zastavení zakázky. Uzavřená smlouva s Krajem Vysočina totiž pozbývá platnosti, pokud výběrové řízení nebude zahájeno do 31.12.2017.
Prostor tedy ale pořád ještě je.
Než se rozmyslí, tak by, jako odpovědný
tohoto města, mohl odpovědět svým občanům na následující otázky:
1. Proč se nepracuje alespoň na nejhorším úseku, tedy na opravě komunikace od
bývalé samoobsluhy po začátek Pístova?
Ta žádnými spory se SVAKem, kterými se
zodpovědní zaštiťují, dotčena není a nemůže být, protože tam žádné vodovody a kanalizace neexistují.
2. Proč za stejných majetkových poměrů
šla udělat rekonstrukce Srázné nebo Brněnské, ale v Telečské a Wolkerově ulici už to
nejde? Co v tom je?
3. Udělalo vedení města v posledních měsících něco - telefonát, dopis nebo schůzku
- se zástupci SVAKu, či jiných institucí, aby
se tento zoufalý stav nehybnosti někam pohnul?
Prosím jasné odpovědi. Otevřené. Bez vytáček.
Děkuji.
Miroslav Tomanec,
člen Zastupitelstva města Jihlavy

Reakce náměstka
Vratislava Výborného:
Než bez vytáček odpovím, dovolím si malou poznámku. „Řada nových informací“ byly ve skutečnosti dvě informace.
První, že o zakázku později zastaveného projektu rekonstrukce kanalizací v Jihlavě bojovalo konsorcium firem pod vedením p. Tomance a jeho zájem o problematiku je tedy nepochybně též v rovině podnikatelské.
Druhá z řady informací byla, že Stanovy SVAKu obsahují klauzuli, že vystoupením ze SVAKu se majetek privatizovaný okamžitě stává majetkem vystupující obce.
Slovo okamžitě však ve Stanovách není, tedy mystifikace.
Takto panem Tomancem informačně dovzdělán jsem
začal situaci zcela nově řešit. Nyní k otázkám na tělo:
1) Investorem je vlastník komunikací, tedy Kraj Vysočina, zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic.
Na celou rekonstrukci je jedna projektová dokumentace, jedno stavební povolení a jedno výběrové řízení.
Rozdělit zakázku na dvě znamená přepracovat zadávací
dokumentaci, včetně výkazu výměr. I s ohledem na nebezpečí zásahu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže
z důvodu účelového rozdělení na zakázky menšího rozsahu a na obtížnou koordinaci stavby při dvou možných
dodavatelích to KSÚS nechce.
2) Nechápu, co je na tom stejného. Telečská a Wolkerova nejsou města, na rozdíl od Brněnské a Srázné. U
těchto našich komunikací navíc bylo předběžně dojednáno se SVAKem, že bude ke kolaudaci podepsána „Dohoda dvou vlastníků“, což u Telečské dohodnout nešlo.
3) Ano udělalo. A dost, byť připouštím, že jsem žádné průběžné hlášení panu Tomancovi nedával. Proběhla
celá řada jednání korespondence s KSÚS, VAS a předsedou SVAKu. Výsledkem je, že 16. 8. 2017 bylo definitivně dohodnuto, že KSÚS neprodleně (v řádu dnů)
upraví zadávací podmínky a vypíše výběrové řízení na
zhotovitele ulic Telečská a Wolkerova. Změnou zadávacích podmínek je, že původní rozdělení do dvou etap
- letos na podzim a příští rok na jaře se sloučí a vše se
zrealizuje v roce 2018.
Vratislav Výborný,
náměstek primátora

Máte sociální problémy? Co s tím…

Týden sociálních služeb ve městě
Dnes jsme oslovili náměstka primátora Vratislava Výborného, abychom se vrátili k tématu Dne sociálních služeb v roce 2017.
Pane náměstku, v našem minulém rozhovoru jste se zmínil o Dni
sociálních služeb, který, jak jste
avizoval, připravuje město Jihlava
v rámci Týdne sociálních služeb.
Mohl byste našim čtenářům přiblížit, co to Týden sociálních služeb je?
Týden sociálních služeb je vyhlašován celostátně Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV. Jeho cílem je představit a
zviditelnit sociální služby veřejnosti
a přispět k jejich akceptaci, jakožto přirozené a nutné součásti každé
moderní společnosti.
Je to období prezentací, setkávání
laické i odborné veřejnosti a diskuzí k problematice sociálních služeb,
které pomáhají mnoha lidem, a za-

chovávají jejich lidskou důstojnost a
podporují jejich soběstačnost.
Co z toho nabídne Den sociálních služeb?
Předem bych chtěl podotknout,
že pro občany Jihlavy není Den sociálních služeb neznámým pojmem,
protože letos se bude konat již jeho
třetí ročník.
V tomto roce ale proběhne jinou
formou a na jiném místě, než v minulých letech. Z důvodu jeho zatraktivnění jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost bude místo konání
přesunuto z Masarykova náměstí do
Divadla otevřených dveří – DIOD,
kde bude 4. října probíhat prezentace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, spojená s besedou
na téma: „Nejste sami, s námi to
zvládnete lépe, aneb sociální služby
v Jihlavě“, a jak je již tradicí, součástí
bude i bohatý doprovodný a kulturní program.

Je Den sociálních služeb jedinou aktivitou, kterou město
chystá v rámci Týdne sociálních
služeb?
Rozhodně ne, i zde dochází oproti
minulým letům ke změně. Ve spolupráci s organizacemi, poskytujícími sociální služby v Jihlavě, budou
od 2. do 6. října probíhat Dny otevřených dveří u jednotlivých organizací, kde se občané budou moci
seznámit s činností a poskytovanými službami přímo u jejich poskytovatelů.
Kromě tří příspěvkových organizací, zřizovaných městem Jihlava,
svou účast přislíbilo dalších jednadvacet neziskových organizací.
Na rok 2017 je připravena ještě jedna akce, z jejíhož uskutečnění mám
osobně velkou radost. Město Jihlava
si velmi váží práce sociálních pracovníků, a proto se rozhodlo v tomto
roce, právě v rámci Týdne sociálních
služeb, ocenit nejlepší zaměstnance

v sociálních službách. Slavnostní akt
proběhne dne 5. října v Gotickém
sále jihlavské radnice.
Co je důvodem změny koncepce Dne sociálních služeb a Týdne
sociálních služeb?
Jak jsem již uvedl, toto období je
ideální příležitostí pro bližší seznámení veřejnosti se sociálními službami, které jsou primárně určeny
k pomoci našim občanům, a také k
získání názorů a podnětů občanů
ke kvalitě a fungování sociálních
služeb. Protože si velmi ceníme práce poskytovatelů sociálních služeb
a vítáme podněty občanů ke zlepšení v jakékoliv oblasti života, chceme touto formou dát větší prostor k
diskuzi na témata dotýkající se problematiky sociální oblasti.
Tímto bych chtěl zároveň pozvat
všechny, které problematika sociálních služeb zajímá, k účasti na výše
uvedených akcích.
-tz-

