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Korupce vzniká tam, kde je pro ni prostředí.
Korupční prostředí ve vedení městské části lze poznat podle některých indicií, jako
je např. zamlžování, zatajování a neposkytování informací občanům, neexistence nebo
ignorování kontrolních mechanismů, omezování přístupu k veřejným zakázkám apod.
Takové indicie se vyskytují i v Jundrově. Korupční prostředí ještě nemusí znamenat
výskyt korupce, ale nese s sebou podezření Jundrováků, že korupce na jejich radnici
je, a špatnou pověst Jundrova.
Příklady výskytu korupčního prostředí v Jundrově:
Pronájem městského bytu
Když Jundrov vloni pronajímal městské byty
v panelácích na Jasanové a Dubové formou soutěže, posílali zájemci své nabídky poštou v obálkách, které mohly být otvírány průběžně, nikoliv až
všechny naráz po uzávěrce soutěže. Každá nově
příchozí nabídka byla vyšší než předchozí, což budí
podezření, že nabízející mohl při podání své nabídky už znát výši nabídky předchozí.
Řešení je jednoduché – do podmínek soutěže se
přidá požadavek na nápis „soutěž – neotvírat“ na
obálky s nabídkami a všechny obálky se otevřou
současně až při vyhodnocení.

Veřejné stavební zakázky
Rada městské části Jundrov omezuje potenciální dodavatele služeb tak, že při soutěži o veřejnou
zakázku, např. výměnu oken ve školce na Dubové
nebo opravu společných prostor v paneláku na
Jasanové osloví pouze úzký okruh potenciálních
dodavatelů. Vzniká pak podezření, že dodavatelé
a radní se dopředu domluví, kdo a za kolik zakázku
získá. I kdyby byla soutěž čistá, při malém počtu
nabízejících je pravděpodobné, že Jundrov zaplatí
cenu vyšší, než kdyby se o zakázku mohlo ucházet
dodavatelů více. Vyšší náklady na opravy městských domů vytvářejí tlak na zvýšení nájemného.

Informace k uvedeným zakázkám na www.jundrovskatelevize.cz/clanky/dokumenty.
Radě městské části Jundrov jsem 16. srpna
předal žádost o vysvětlení, proč takto postupuje,
se 7 konkrétními otázkami. Po měsíci čekání jsem
dostal vyhýbavou odpověď, že rada městské části
Brno – Jundrov při zadávání veřejných zakázek postupuje v souladu se zákonem. Nevím, proč rada
neodpověděla na konkrétní otázky. Nevím, proč
odpověď tají. Požádal jsem tedy o zodpovězení 7
konkrétních otázek nikoliv radu, ale městskou část,
podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Odpověď bude zveřejněna na www.jundrovaci.cz/
clanky/aktualne/korupce-v-jundrove-.html.
Řešením je zprůhlednění veřejných zakázek,
poskytnutí všech informací na webu ÚMČ Jundrov.

Výstavba pod ulicí Dubovou
K návrhu změny územního plánu týkajícího se využití lokality pod Dubovou se na přání developera
objevilo zvýšení koeﬁcientů zastavitelnosti, což
reálně znamená možnost výstavby větších domů
developerem vlastnícím pozemky. Vedení Jundrova
nemělo námitky. Až na upozornění jednoho ze zastupitelů radní přiznali, že si prý této důležité změny
„nevšimli“. Videozáznam jednání zastupitelstva
13. 5. 2009 je na www.jundrovskatelevize.cz.

www.jundrovaci.cz
Azurové stránky rozdává hnutí JUNDR☺V ŽÁDÁ N☺VÉ TVÁŘE. Každý týden otevřeme nové téma.
Příští díl na téma PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE KANDIDÁTY očekávejte příští týden. Děkujeme Vám za pozornost.
Za N☺VÉ TVÁŘE Ing. Pavel Tyleček, kandidát do Zastupitelstva městské části Brno – Jundrov.

Řešením je projednání jakékoliv navrhované
změny územního plánu Jundrova v zastupitelstvu,
tedy zařazení takového programu do jednání zastupitelstva radou městské části vždy, kdy je o navržených změnách informována.

Zastavění Juranky
Ve svých volebních programech v r. 2006 vítězná
politická uskupení slibovala Jundrovákům veřejnou
diskusi o možnostech zastavění zahrádkářské kolonie Juranka. Ačkoliv si většina Jundrováků zastavění Juranky nepřeje, žádná veřejná diskuse
neprobíhá a radní zamlčují informace o tom, že zastavění Juranky připravují ve spolupráci s radnicí
v Kohoutovicích. Doklady jsou na www.jundrovaci.
cz/clanky/aktualne/nezastaveni-juranky.html.
Možným řešením je např. referendum, kde se občané Jundrova vyjádří, zda si přejí, aby jundrovská
radnice připravovala zastavění Juranky.

Prodeje a pronájmy školních budov
Jundrov nemá koncepci školství v městské
části. To s sebou přináší takové sporné momenty,
kdy např. jundrovští radní sdělují občanům, že jim

chtějí nabídnout střední chemickou školu v objektu Rozmarýnová, kterou ovšem užívá soukromá
škola a školka a zároveň se Jundrov zbavuje objektu Stromovka 1, kde by chemická škola mohla
sídlit, kdyby o ní byl ovšem mezi jundrovskými žáky
zájem. Místostarosta Jundrova pak nepravdivě
uvádí, že s prodejem školy Stromovka 1 neměla
městská část Jundrov co společného, ačkoliv sám
místostarosta byl jednáním s orgány města Brna ve
věci přípravy prodeje objektu Stromovka 1 pověřen
a souhlas rady a zastupitelstva Jundrova byl významnou skutečností, ovlivňující rozhodnutí města
Brna, vlastníka školy, o prodeji objektu. Schválení
prodeje školy Stromovka 1 v zastupitelstvu a radě
MČ Jundrov, schválení prodeje v Brně www.jundrovskatelevize.cz/clanky/dokumenty.
Nepravdivé informace místostarosty na jednání zastupitelstva 18. srpna 2010 www.jundrovskatelevize.cz/clanky/jednani-zastupitelstva/18.srpna-2010.
Řešení: Vypracování koncepce školství, zveřejňování konﬂiktů zájmů radních a zastupitelů, nepodávání lživých informací.

V pěti výše uvedených případech jsou indicie korupčního prostředí.
Politické hnutí JUNDR☺V ŽÁDÁ N☺VÉ TVÁŘE má připravenu protikorupční strategii a ihned po
volbách ji zrealizuje! Naši kandidáti nelžou, nekradou. Máme mezi sebou absolventy ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity se vzděláním k výkonu veřejné správy v městské části. Máme
mezi sebou odborníky, kteří úspěšně zavedli protikorupční opatření ve svých ﬁrmách. Korupce
v Jundrově nebude, ohlídáme to!
Náš program: Transparentní radnice bez korupce
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