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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S KLIENTY PARACENTRA FENIX 

 

Datum:  22. 09. 2021 

Čas:   17:00-19:00 hod. 

Místo:   Kociánka 93/2, Brno, 612 47 Brno 

Přítomni: viz seznam přítomných klientů a hostů 

Pozváni: 1. náměstek primátorky města Brna, Mgr. Petr Hladík. 

Zapisovatel: Ivana Kovaříková  

 

 
Program: 

• Představení, poděkování hostům, omluva radní paní Leitnerové – nemocná, účast přislíbil 1. 

náměstek primátorky města Brna, Mgr. Petr Hladík, pan hejtman Grolich se nevyjádřil 

• Cílem je seznámit klienty s vývojem sídla Fenixu, důvody a perspektivou do budoucna. 

• Konec do 19:00, otázky pokládejte hned. 
 

Problém dočasných prostor: 

• Na Netroufalkách od října 2007 

• V létě 2020 prof. Štěrba oznámil, že neprodlouží smlouvu a 30.6.musíme být pryč. 

• Okamžitě jsme oslovili MMB, ÚMČ, JmK, MUNI, ÚZSVM, ministerstva, developery. Výsledkem byla 
nabídka 2 kanceláří na Kociánce. 

• V prosinci ustanoven krizový tým (Iva, Kristy, Laďa a já), který vyhledával a vyhodnocoval soukromé 
(nestátní) nabídky realit. Tisíce objektů a asi snad sto prohlídek.  

• Děkuji jim i Karlovi S, Blance C. a Milanovi Vrtílkovi za pomoc s vyhodnocením jednotlivých 
nemovitostí. Také děkuji za všechny tipy od vás – klientů, pracovníků, partnerů. 

• Výsledek bohužel nevalný. Bezbariérovost, parkování, nutné stavební úpravy, cena nájmu. 

• Rozdělení na 3 etapy: služby (a sklady) -> kanceláře -> vše na jednom místě. 

• Rozšíření nabízených prostor od Kociánky. 

• Nejlepší výsledek Kociánka + Polní, 1,25 mil ročně. 
 

 
Historie a budoucnost výstavby: 
2007   První úvahy o rekonstrukci stávající budovy 
2015   Opouštíme variantu rekonstrukce a začínáme hledat vhodný pozemek k výstavbě 
  (Komárov, Kraví hora, Řečkovice – zde byly i územní studie RAW) 
2017   územní studie Kníniček 
2018/01  Rada spolu rozhodla o cílení do brněnských Kníniček, získali jsme dotaci 85,5, dotaci, udělala 

se smlouva ke smlouvě budoucí k pozemky, udělala se projektová dokumentace za 3.5 mil. 
2018/02  Vybíráme architektonický návrh od ateliéru CHYBIK+KRISTOF 
2018/05  Uzavíráme smlouvu na zhotovení dokumentace pro sloučené územní řízení 
2018/09  Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o prodeji pozemku 
2018/09/05  Podáváme žádost o stavební povolení 
2020/04/08  Zahájení stavebního řízení (17 měsíců!!!) Následně se postupně stahujeme – stavební řízení, 
dotace, smlouva k pozemku. 
 
Bylo nemožné včas projekt Nového Fenixu dokončit (do roku 2023), měli jsme kauci na pozemek, bylo nutné 
zaplatit zbytek peněz za pozemek, došlo k navýšení ceny realizace, dále liknavost stavebního úřadu a odpor 
místních. (původní myšlenka – tlak MMB – nezafungoval). Nyní na pozemku MŠ. Za dotační peníze Dům pro 
Julii. 
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- Dotaz. P. Hany Klimešové – kam spadá Stavební úřad Kníničky, mohlo město nějak stavební povolení 
ovlivnit – zřejmě mohlo, mohlo si stáhnout řízení pod sebe. Proč to neudělali nevíme, možná se báli – 
narušení funkčního vztahu s Kníničkami nebo měli jiný důvod? Mělo to pozitivní stránku – ponaučili 
jsme se – máme jasně definované cíle, procesy a víme, že je nutné etapizovat výstavbu. V další fázi 
máme přislíbeno 100mil. (1. etapa) + 80 mil. (2. etapa) + 20 mil. na vybavení. Klíčový je pozemek. 
 

Budoucnost: 
Nabídnut byl pozemek MPSV na Kociánce cca 7 000 m2 – využili bychom polovinu.  Druhá polovina na 
parkování a společné aktivity. 

- Dotaz L. Vašíčkové odkud budou dané dotace? - 180 mil. IROP (MMR), 20 mil. vybavení (OPZ, MPSV). 
Ještě nejsou stanoveny definitivní podmínky, je potřeba vyřešit problém s pozemkem, proto jsme se 
chtěli sejít s paní ministryní Schillerovou. Schůzka s paní ministryní Schillerovou a paní Maláčovou 
nakonec odvolána. Zatím tedy bez řešení. Zde je důležitá i aktivita vás, klientů. 

- Poznámka p. Hana Klimešové: Pokud se to nepohne, navrhuje veřejně protestovat. Fenix všichni 
potřebujeme, klientů je čím dál více, nemůžeme to takto nechat. Neměli jsme Netroufalky opustit, 
měli jsme protestovat. 

- L. Vašíčková: Je potřeba jednat rychle k protestní akci, dokud je slušné počasí. 
- Pan Kypr: Potřebujeme problémy Fenixu dostat do médií. 
- V. Vašíček: Na Netroufalkách se nic neděje, nutno zatlačit na ředitele FN Brno ať se můžeme vrátit. 

FN Brno dostalo dotaci 10 mil. na spisovou službu, aby nám přenechala tento objekt. Na toto téma 
S ředitelem FN Brno panem Štěrbou hovořil - toho tento dávný argument nezajímá. Pan ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch nemá na to také čas. 

- L. Vašíčková: Pokud vedení FN Brno rozhodlo (náměstek ředitele pan Ludka), že to potřebuje, tak 
přesto nejede vlak. Bylo jednáno se senátorem panem Krausem, který potvrdil, že je skálopevná 
jistota, že to jinak nebude. 

Nebráníme se medializaci a protestům. Asi byla chyba neudělat to již dříve. Nynější tlak na veřejné subjekty 
dosáhl toho, že nám byl nabídnut objekt na Lipové 31, budova má 3. patra (včetně suterénu), je 
k rekonstrukci, cca 500 m2, zahrada 1000 m2, 12 parkovacích míst. Oprava odhadnuta na cca 15 mil. Otázkou 
je, kdo to zaplatí. Přišla nabídka JmK  na cca 2 mil. Kč, možno čerpat i opakovaně. Uvidíme, co je možné získat 
od MMB. Nutno podotknout, že objekt by byl pouze pro služby, do celého objektu se všichni nevlezeme. 
Prioritou jsou pro teď nás služby, ať mají možnost se rozvíjet. 

- Dotaz V. Němec: Pozemek na Kociánce z MPSV – bude zapůjčen nebo jej pronajmou na dobu určitou 
(25-50 let s nárokem na prodloužení), ale nevíme, zda na něm můžeme stavět. Máme obavy, že to 
není ta pravá cesta, stavební úřad asi povolí jen dočasnou stavbu a MMR nám na to nedá peníze. 

Proběhla schůzka s architektem města Brna – návrh pozemku na Červeném kopci - cca 3500 m2, je v majetku 
města, dle nového územního plánu v kategorii služeb. Bude obnovena dotace na výstavbu ve výši 200 mil 
(oproti 85,5 mil). Dokončení musí být do 2029. Budou 2 etapy výstavby, cílem je centrum komplexních 
ambulantních a pobytových služeb.  

 
Prohlášení 1. náměstka primátorky města Brna, Mgr. Petra Hladíka. 
Poděkování za pozvání, omluva za pozdní příchod. S PCF jedná od r. 2016, kdy asi rok hledal pozemek pro 
Nový Fenix. Podepsal smlouvu o budoucím odkupu pozemku a myslel, že se tam PCF přesune. Byl překvapen, 
když PCF od projektu odstoupilo. Sami se s tím museli poprat – za zbylé peníze se postaví Dům pro Julii -  
dětský hospic do roku 2023. S výpovědí na FN Brno na Netroufalkách nesouhlasil, myslí si, že byla zbytečná, 
nechápe pana ředitele Štěrbu. Do doby před 3 týdny nevěděl o žádných problémech, kdy dostal impuls na 
slavnostním předání včelína na Kociánce. Město pro PCF udělalo hodně. Vytipovali objekt na Lipové – 
prvorepubliková vila upravena do podoby pečovatelské služby až do loňského roku využívána, než se 
přestěhovala na Vojtovu. Na vedení se rozhodlo, že by nám jej zapůjčili, dnes se domluvili, že se zpracuje 
projektová dokumentace a příští rok by se daly prostředky na úpravu. To je ta dočasná vize.  
Finální řešení je výstavba nového centra. Mrzí ho, že jsme utekli s Kníniček. 

- Poznámka M. Odstrčila – bylo to nereálné, po opožděném stavebním řízení, do dvou let postavit nové 
centrum. Navíc byla před námi další splátka kauce za pozemek (6 mil.) - finance, které jsme neměli. 
Dále trvalý odpor městské části. Proto jsme nevytrvali a od projektu odstoupili. 
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Řešení bylo více – dalo se přehodit stavební řízení na jiný stavební úřad, město bylo připraveno PCF pozemek 
darovat. 
Situace s Červeným kopcem – ano, plánuje se tam prostor pro sociálně-zdravotní služby, byla by teoretická 
možnost zrušit zahrádkářskou kolonii a pozemek přenechat PCF. Zatím ale nebylo projednáno s vedením 
města. Vidí však jednoznačný dlouhodobý cíl - postavit nový Fenix ve vlastním objektu s dotací. 

- Dotaz Klimešové: Klapne ta Lipová? – Ano. Peníze budou, ale je potřeba projekt a stavební povolení, 
vysoutěžit firmu, to potrvá nejméně rok. Jiný majetek k dispozici nemáme. Nový odhad na 
rekonstrukci je 15 mil Kč. 

- Dotaz V. Němec: Není lepší rovnou poskytnou dotaci na pozemek PCF, než zbytečné rekonstruovat 
Lipovou, když je to jen dočasné řešení? Je smutné, že v Brně není žádný volný pozemek. - Všichni si 
můžete vyhledat dostupný majetek na Brno.cz/mapy – můžete vytipovat místo a dát mi vědět. Město 
poskytlo pozemek PCF a bylo ochotno ho darovat, byla nachystána dotace na výstavbu. 

- Dotaz. J. Náhlík: Proč město něco neudělalo, když pozemek v Kníničkách vlastnilo? – Podle informací 
ze Stavebního úřadu v Kníničkách PCF nedodalo všechny podklady, aby mohli zahájit stavební řízení. 
Navrhoval, aby PCF požádalo tajemníka o přeložení stavebního řízení na jiné stavební úřady  – ale dle 
tajemníka nebylo zahájeno stavební řízení, protože PCF nedodalo všechny podklady. 

- V. Vašíček – kde je reálně nějaká plocha, kde by se to dalo postavit? FN Brno dostalo dotaci 10 mil, že 
Netroufalky budou převedeny na nás. Není možný nějaký tlak na FN Brno. Myslí si, že objekt bude 
v budoucnu ve vlastnictví DRFG. – Město nemá vliv na statní nemocnici zřizovanou MZČR. Dotaz na 
objekt ve Starém Lískovci – bylo zde postaveno komunitní centrum pro seniory se školkou. 

- M. Odstrčil: Pokud je město ochotno nám vilu na Lipové poskytnout, moc by s tím neváhal. Opravená 
vila může sloužit dál i po našem odchodu. - Vila památkově chráněná není. Pro PCF tam bude 
specifický jen výtah a speciálně opravené toalety. Navrhuje hromadnou návštěvu objektu, zda 
vyhovuje. 

- L. Vašíčková: PCF poskytuje novým příchozím klientům perspektivu, všichni co jsou tady, stávající 
klienti, poskytují světlo těm ostatním, nově příchozím. Když bude vila, klienti budou se mít kde potkat 
a pomůžeme i těm novým příchozím. 

- V. Málková: Současný stav prostor na Kociánce je pro klienty PCF nevhodný a v objektu na Lipové jsou 
podle ní prostory vyhovující, min. 3 místnosti – světlé, s přívodem vody, s velkým prostorem na 
lehátka. Je z toho nadšená, nejen z hlediska zdravotních služeb, ale i z hlediska, co se tam nabízí dále, 
když se to zrekonstruuje. Klienti by se tam mohli cítit komfortně. 
 

Popis kroků bude následující: 
Potkáme se začátkem příštího týdne a vyjmenujeme si věci, které se musí odehrát. Město následně vypíše 
výběrové řízení na projektanta, ten by vyprojektoval dokumentaci s tím, že PCF bude u kontrolních dnů a 
prodiskutovali by jednotlivé záležitosti z pohledu provozního. Až bude hotov projekt, tak se to ohlásí a potom 
by se vysoutěžila realizace – stavební firma, která by to provedla. Pokud bude investice 15 mil, tak projekt 
bude stát cca 700-800 tis. Kč – na to by se peníze zatím našly a na investici by se peníze zařadili do plánu na 
příští rok. Objekt již sloužil pro sociální služby, takže by to neměl být problém. 
Návrh na rychlejší řešení: Projekt může zadat PCF a JmK ho může zafinancovat. Zrychlilo by se to o 2 měsíce. 

- Dotaz K. Náhlíkové  - budeme na Lipové v nájmu? - Výši nájmu musíme dohodnout, aby to PCF uneslo. 
Nepředpokládáme tržní nájemné, dobu působení na neurčitou dobu. Můžete to dostat také do 
výpůjčky, neplatíte nájemné, ale opravy si už musí zajišťovat samo.  

- L. Vašíčková. Dovede si představit i symbolický nájem za 1 Kč. - Výpůjčka je pro MMB lepší než 
symbolický nájem za 1 Kč. 

- O. Odstrčil: Může to něco pokazit? Nepředpokládá nic takového, co by to mohlo narušit. Návrh na 
vypracování memoranda o spolupráci, kde se může ustanovit, že objekt bude ve výpůjčce. 

 
Osobně si velmi váží zaměstnanců i klientů PCF, nikdo z nás nikdy nevíme, jestli neskončíme také na vozíku. 
MMB má ročně 10 mil na odstraňování bariér, už 5 let, každý rok něco posune ve veřejném prostoru 
(zastávka, přechody, bariérová dlažba, výtah), problematická místa je možné i nahlásit přes email 
bariery@brno.cz. Bohužel to trvá, protože se to musí vyprojektovat, zkoordinovat s ostatními projekty. 
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Nedávno jsme otevírali nové centrum Josefa Chaloupky, také z dotace ITI a doufal, že bude hotová i budova 
pro PCF. Podařilo se jen jedno, to druhé musíme udělat v dalším období. 

- K. Náhlíková: Výzva klientů k pravidelní účasti na členských schůzích, nyní se další chystá v listopadu. 
Jako jednotlivci nic nezmůžeme jako tým ano. 

- M. Odstrčil: Poděkování klientů, že dorazili v hojném počtu. Dá vědět, kdy bude termín prohlídky na 
Lipové, držte nám pěsti, ať vše zdárně dopadne dobře. 

 
Zapsala Ivana Kovaříková. 
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