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Březen 2007

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, čtenáři,
OTÁZKY. Začnu netradičně tím, že mi momentální politická situace v mnohém
připomíná otevírání pověstné Pandořiny skříňky z doby antiky. Někteří možná namítnou,
že máme po volbách, vystřídaly se politické garnitury a teď se vlastně tři roky nebude
nic dít a není třeba příliš politicky pracovat. Nová vláda si věci bude dělat po svém, na
což má právo a tím, že vyhrála volby má právo dělat co chce a jak chce. Obecně vzato
do určité míry to dělat může, ale ta míra by neměla být ponechána jenom koaliční vládě,
tak jak k tomu přistoupili pánové Pohanka a Melčák, protože nikdo si nemůže dělat co
chce bez veřejné kontroly.
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První náznaky toho, oč v následujících čtyřech či více letech půjde, jsme si již mohli
vyzkoušet na vlastní kůži. Pravda všichni možná ještě ne, ale já už jsem například za
předepsané léky zaplatila dvojnásobný doplatek, nebo jsem se ve svém okolí setkala
s tím, že praktický lékař odmítl předepsat pacientovi lék, který mu předtím předepsal
normálně. Šlo totiž o to, že dotyčný pacient ho měl předepsán z nemocnice, kde byl na
léčení a to, že tento lék má užívat, mu napsal odborný lékař v nemocnici i do zprávy pro
praktického lékaře. Dotyčný praktický lékař po pacientovi požadoval donést z nemocnice
nový papír, v němž by bylo napsáno , že tento lék má být předepisován praktickým
lékařem (takže vlastně nesplnitelný úkol, protože nemocniční lékař není nadřízen
praktickému lékaři a nemůže mu toto tedy ukládat). Nechci tedy opakovat notoricky
známé věci z denního tisku, že se prosazuje rušení nemocničních oddělení, prodávají
nemocnice či že místo lékařské pohotovosti budeme muset volat záchranku, která
samozřejmě, když to nebude život ohrožující případ, bude chybět někde jinde. Takže
otázka zní, jak daleko tato situace dojde a co bude následovat dále?
Abych se vrátila k té Pandořině skříňce - další otázka (nebo spíše celá hromada otázek)
se vynořuje v souvislosti s tím, zda bude předloženo na pořad jednání parlamentu
uspořádání referenda k základně USA na našem území, když zatím nemáme ani zákon o
obecném referendu, kde strana zelených zatím neví na kterou stranu se vrtne a zda má
plnit usnesení svojí republikové rady nebo ne – kde se usnesli, že základnu podpoří jen
když bude součástí NATO. O toto totiž nikdo nikoho nepožádal a spekuluje se s jakýmsi
dodatečným začleněním do obranného systému NATO možná v budoucnosti, ale jak,
když bude základna výsostným teritoriálním územím Spojených států stejně jako
vyslanectví, paluba letadla nebo lodi, jak stanovují mezinárodní předpisy. Nebo si snad
někdo myslí, že třeba Německo by si nechalo mluvit do toho, co si na svém státním
území dělá? K tomu mi ještě vytane na mysli vzpomínka na rozhovor natočený
s Markem Dalíkem skrytou kamerou v restauraci IV. cenové skupiny uveřejněný televizí
před vyjádřením důvěry vládě Mirka Topolánka s pomocí
bývalých našich – nyní přeběhlíků. V tomto rozhovoru Marek Dalík tvrdil, že mají čtyři až
pět hlasů levicových poslanců (tedy ČSSD), z nichž se zatím projevili jen dva lidé –
Pohanka, Melčák, protože v té době byli ještě oba dva z ČSSD. Při průzkumu MfD
uveřejněném na internetu redakce tvrdí, že asi šest poslanců ČSSD není proti umístění
radarové základny, takže jsem zvědavá, zdali měl Dalík pravdu anebo zda se tito
poslanci při eventuálním hlasování podřídí rozhodnutí většiny poslaneckého klubu ČSSD,
jak zdůrazňuje předseda Paroubek ve vyjádření médiím.
Závěrem bych se chtěla vám čtenářům omluvit, že jsem se tak rozepsala, ale to jsou
jen dvě momentálně aktuální věci z mnoha, které nás z dílny vlády Mirka Topolánka
v tomto volebním období čekají a já si myslím, že pokud se mezi sebou v ČSSD
nebudeme umět domluvit, nevyužijeme tuto dobu, kdy jsme v opozici ke konsolidaci
strany a nebudeme mít na zřeteli, že i v tomto období je třeba průběžně spolupracovat
na výsledku dalšího volebního období, že si způsobíme jak vnitrostranické, tak obecné
problémy, které možná nemůžeme díky zrádcům ovlivnit tolik, jak jsme předpokládali,
ale můžeme se o to alespoň pokusit.
Vaše
Eva Rudová
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Zprávy z OVV, 21. února 2007
Roman Petrus

- Změna podpisového vzoru - P OVV se dohodlo, že se sejde a změní podpisový vzor dne 5.3.2007
v 17:00.
- Manuál pro předsedy MO a členy výborů MO - Př. Petrus představil materiál s názvem „Manuál pro
předsedy MO a členy výboru MO“, kde jsou vyjmenované povinnosti předsedů MO, členů VMO. Po rozsáhlé
diskusi a zpracování připomínek především př. Kuboviče byl text schválen v této podobě:
Tento manuál činností předsedy MO ČSSD popisuje práva a povinnosti předsedů MO ČSSD na Praze 8.
Činnosti zde uvedené nejsou v rozporu se Stanovami ČSSD a byly tvořeny v souladu s vnitřními normami
ČSSD (tzv. „Modrou knihou“).
Čl. 1
Předseda MO ČSSD na Praze 8 je povinen:

− svolávat schůze MO a účastnit se schůzí MO a OVV ČSSD dle stanoveného plánu, a zodpovídá za řízení
schůze dle programu schůze,

− navrhovat program jednání MO a předávat jej tajemníkovi k vytvoření pozvánky na schůzi MO,
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

nejpozději týden před konáním MO,
v reakci na pokyny předsedy OVV ČSSD Praha 8, na usnesení přijatá OVV ČSSD, OK ČSSD, KVV ČSSD
Praha, P ČSSD, ÚVV ČSSD promítnout do programu schůze MO aktuální body k projednání,
do tří dnů od data konání členské schůze zajistit zpracování elektronické verze zápisu z příslušné MO
ČSSD a zaslat jej elektronickou poštou (mailem) na sekretariát OVV ČSSD Praha 8,
vést členy MO k aktivní účasti na akcích pořádaných ČSSD, mít přehled o účasti členů příslušné MO na
schůzích MO ČSSD a na jejich další aktivitě v rámci MO ČSSD a OVV ČSSD,
v případě delší než tříměsíční neomluvené absence člena ČSSD na členských schůzích MO ČSSD jej
kontaktovat za účelem zjištění důvodů vedoucích ho k neomluvené absenci na členských schůzích MO
ČSSD,
ve spolupráci s tajemníkem OVV ČSSD sledovat placení členských příspěvků členů MO a iniciovat řešení
v případě jejich neplacení,
v případě, že MO hodlá požádat OVV o finanční příspěvek na akci pořádanou MO, je předseda MO
povinen OVV předložit zpracovaný návrh akce či projektu obsahující finanční rozpočet příslušné pořádané
akce,
účastnit se akcí OVV ČSSD, SDŽ, MSD, Klubu seniorů a dalších akcí pořádaných ČSSD,
spolupracovat s ostatními předsedy MO ČSSD, se členy OVV ČSSD, s tajemníkem OVV, případně být
tajemníkovi a předsedovi OVV ČSSD aktivně nápomocen řešení konkrétně vzniklých situací,
plnit průběžně volební i dlouhodobý program ČSSD, včetně jeho propagace všechny nečlenům ČSSD,
snažit se svým jednáním získávat ve svém okolí nové členy ČSSD, sympatizanty ČSSD, případně
iniciovat spolupráci MO s občanskými sdruženími.
Není-li členská schůze usnášeníschopná po 15 minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je
usnášeníschopná jsou-li přítomny alespoň 2/5 (40%) všech členů s hlasem rozhodujícím. V tomto
případě nelze měnit program schůze, který byl uveden na pozvánce. Usnesení je platné hlasuje-li pro něj
více než 1/3 (33,33%) všech členů orgánu pokud Stanovy nestanoví jinak.
Čl. 2
Předseda MO ČSSD na Praze 8 je oprávněn:

− Účastnit se jednání OVV ČSSD s hlasem poradním (jestliže není členem OVV ČSSD s hlasem
−
−
−
−
−

rozhodujícím)
vyjadřovat se k aktuálním otázkám komunální a celostátní politiky,
dávat předsedovi OVV ČSSD podněty k projednání na další schůzi OVV,
používat veškeré vybavení sekretariátu pro svou činnost předsedy MO,
získat seznam členů MO, kde je předsedou, včetně všech kontaktních údajů.
nahlížet do karet členů své MO
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- Manuál pro tajemníka OVV ČSSD Praha 8 – Manuál pro tajemníka byl rovněž schválen po diskusi a při
zapojení všech připomínek. Manuál pro tajemníka bude otištěn v příštím čísle časopisu.
- Společný postup OVV a MO pokud jde o přeregistrace členů - Př. Petrus požádal členy OVV, aby se
tímto bodem OVV zabýval až na svém dalším zasedání, protože materiál nebyl zatím schválen všemi MO,
protože buď ještě jejich jednání neproběhla nebo nebyla usnášeníschopna.
- Rozpočet OVV ČSSD Praha 8 - Př. Petrus představil členům OVV rozpočet sekretariátu pro rok 2007 a
vysvětlil členům OVV jednotlivé položky. Zároveň upozornil, že neuvolněným zastupitelům se podle
usnesení ÚVV ČSSD ze dne 10.2.2007 zvedá členský příspěvek na 800,- Kč/rok a pro uvolněné zastupitele
jako je on sám a př. Rödig to činí 15 000,- Kč/rok.
- OVV se dohodlo, že ze zůstatku, který je na účtu OVV uvolní 2 dary pro občanská sdružení:
OVV ČSSD Praha 8 dává dar ve výši 5 000,- OS Osm.
OVV ČSSD Praha 8 dává dar ve výši 5 000,- OS SON při ČSSD Praha 8.
- WWW stránky - Př. Petrus představil členům OVV nové stránky obvodu, jejichž adresa je
praha8.cssd.cz. Vyzval přítomné k debatě o těchto stránkách. Rozběhla se rozsáhlá diskuse a kritika
těchto stránek. OVV ČSSD Praha 8 pověřuje předsedu OVV ČSSD Praha 8 Romana Petruse, aby jednal o
zachování původního formátu stránek http://www.cssdpraha8.cz s tím, že OVV ČSSD umožní KVV ČSSD
Praha a vyšším orgánům ČSSD vstupovat na tyto stránky a doplňovat je o své informace.
- Schůze MO v květnu - Př. Petrus požádal přítomné a hlavně předsedy MO, aby se vyjádřili, jak chtějí,
aby se konaly MO v měsíci květnu, kdy na prvé a druhé úterý vychází Státní svátek. Předseda MO Karlín př.
Rödig navrhl, že MO Karlín svou schůzi pro tento měsíc zruší, předsedkyně MO Kobylisy př. Majerová
navrhla pro svou MO totéž, stejně jako místopředseda MO Libeň př. Hejkrlík.
- Plán činností MO a návrhy akcí MO - Př. Petrus upozornil předsedy MO, aby o svých akcích informovali
OVV ČSSD Praha 8 a v případně, že požadují financování akce od OVV, tak OVV oficiálně požádali na
zasedání OVV.
- Členské příspěvky za rok 2006 – Zápisy OKK - Př. Petrus představil OVV zprávu OKK ČSSD Praha 8
s názvem „ Kontrola dokladů v účetnictví OVV ČSSD Praha 8 – předběžná“, která konstatuje, že nedošlo ve
vedení účetnictví k pochybení. Dále př. Petrus př. Zprávu OKK ČSSD Praha 8 s názvem „ Kontrola placení
členských příspěvků za rok 2006“. Informoval, že členové vyjmenovaní ve zprávě již dostali dva
upozorňující dopisy, aby své členské příspěvky doplatili a navrhl, že jim zašle třetí dopis, aby v nejbližších
dnech realizovali platbu, jinak jim hrozí po 31. březnu 2007 zánik členství v ČSSD.
¨- Pak zpravil OVV o tom, že PhDr. Profant si převzal oznámení o zániku svého členství, které však
nenabylo právní moci, pokud se PhDr. Profant neodvolá do 26.2.2006 je zánik jeho členství platný.
- Př. Miloš Máša prohlásil, že uhradí členské příspěvky za r. 2006 v celkové výši 24.000,- Kč v měsíčních
splátkách, a to ve výši 2.000,- Kč. Poslední splátka ve výši 2.000,- Kč bude uhrazena 31.03.2008. OVV
proti tomuto splátkovému kalendáři nemá námitek.
- Zprávy z KVV, ÚVV - Př. Petrus připomněl přítomným, že pokračování KVV z 12.2.2007 se konalo dne
19.2.2007, kde byl místopředsedou KVV zvolen př. Petr Dolínek. Člen KVV ČSSD Praha př. Pokorný a člen
ÚVV ČSSD a I. místopředseda OVV ČSSD Praha 8 př. Šašek bohužel nejsou přítomni, aby o tom referovali.
- Příprava akcí - Př. Petrus velmi rozhořčeně konstatoval, že ze všech členů ČSSD Praha 8 bylo na
derniéře výstavy Jana Švadlenky bylo pouze 9 sociálních demokratů, což je velmi tristní. Dále př. Petrus
připomněl OVV plánovanou návštěvu Senátu P ČR a že pokud se chtějí zúčastnit, musí vyplnit návratku a
předat ji tajemníkovi. Dále informoval s př. Rudovou, že je připravena nová výstava pana Milana Tesleviče,
ilustrátora „Rychlých šípů“ a pak jsou plánovány další výstavy malířů a sochařů.
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Zpráva z KVV ze dne 5. a 18.2.2007
Ing. Petr Pokorný

− Dovolby členů KVV dle kvót budou uskutečněny na pokračování přerušeného zasedání KVV dne 19.2.2007.
− Předseda KVV ČSSD Praha Petr Hulinský ústně doplnil svou zprávu o informace z porady předsedů KVV s vedením

strany dne 4.2. 2007, dále o informace o volbách do Senátu v roce 2008 na Praze 1, 2 , 6; 9 a 14; 5 a 13 s tím, že
do 22.2. 07 je třeba dodat návrhy cca 3 kandidátů na každém z volebních obvodů.

Předseda KVV ČSSD Praha seznámil členy KVV s kompetencemi místopředsedů:
mpř. Mgr. Hana Halová - činnost odborných komisí a spolupráce se SDŽ, KS, MSD a zájmovými sdruženími
mpř. Mgr. Jan Choděra - programové problematiky strategie pražské ČSSD v letech 2006 – 2010 a zajištění
programových aktivů a setkání členů
mpř. Daniel Hodek - řízení volebního týmu KVV a produkce akcí KVV ČSSD (tým lidí z OVV, něco jako volební manažeři)
mpř. Ing. Karel Březina - práce se zastupiteli, Pražský klub zastupitelů, modernizace pražské organizace a ústřední
komise pro stanovy
mpř. Mgr. Karel Klíma - řízení a ekonomika, práce s tajemníky a Krajským sekretariátem a ústřední hospodářská komise
mpř. Bc. Miroslav Svoboda - obvodní a místní organizace a zprávy z PS PČR
mpř. Jan Slezák - člen P-KVV a předseda Klubu zastupitelů HMP
mpř. (dovolba) - tiskový mluvčí KVV, mediální politika a internet a noviny KVV „Čas volby“

− KVV ČSSD Praha ukládá mpř. Karlu Březinovi vypracovat návrh nového „Statutu pražského klubu zastupitelů“ a
předložit na zasedání KVV ČSSD Praha dne 5.3.2007.

− KVV ČSSD Praha bere na vědomí materiál „Návrh strategického plánu postupu pražské organizace ČSSD v letech
2006 – 2010“. KVV ČSSD Praha ukládá OVV předložit připomínky k materiálu do 22.2.2007. KVV ČSSD Praha ukládá
mpř. Janu Choděrovi zapracovat připomínky z OVV a předložit materiál na zasedání KVV dne 5.3.2007.

− Místopředsedkyně Hana Halová ústně doplnila materiál „Strategie činnosti odborných komisí KVV ĆSSD Praha

v období 2007 – 2009“ a požádala o připomínky z OVV k materiálu do 22.2.2007. KVV ukládá mpř. Haně Halové
zapracovat připomínky z OVV a předložit materiál na zasedání 5.3.2007a návrh Statutu Odborných komisí KVV ČSSD
v Praze.

− KVV ČSSD Praha souhlasí s předběžným návrhem „Stanoviska ČSSD k žádosti Spojených států amerických o

zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice
na území České republiky“ (tj. nesouhlas s umístěním).

− KVV ČSSD Praha uložil místopředsedovi Karlu Březinovi zpracovat prvotní připomínky k předloženému návrhu

Stanov, které bude projednávat mimořádné ÚVV 24.2.2007, dále pak uložil krajské tajemnici zajistit přes tajemníky
OVV, aby své připomínky zaslali na KVV do 22.2.2007.

Pokračování zasedání dne 5.2.2007:

−
−
−
−

Po konferenci na Praze 11 kooptován za člena KVV Kosťa Dimitrov.
Za mladé dovoleni př.: Dolínek a Poche.
Za ženy dovoleny:př.: Alušíková(10), Kozlová(15), Sojková(), Kalistová(14), Krajíčková(7), Nováková(10).
Do předsednictva KVV zvolen př. Dolínek.

− Ke změnám stanov čSSD zpracováno doporučení KVV př. Březinou (cca 55 stran textu). Změny se mají v sobotu
24.2. projednávat na ÚVV. Konstatováno, je vše šito horkou jehlou.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Některé nové a většinou nedodělané věci ve stanovách:
Vnitrostranické volby – nedefinováno co to přesně je.
Přímé volby předs. OVV a KVV bez návazných či sporných stavů.
Stálá konference, personálně z delegátů Sjezdu – permanentní Sjezd ?
Korespondenční hlasování bez vyřešení principu tajnosti hlasování.
Členství občanů států EU bez dalších návazností
Chybí důvodová zpráva proč to které ustanovení je navrhováno.
Kritika kvót – dohodnuto ponechat beze změn (nedráždit).
KVV se zúčastnil k této věci za Prahu 8 př. Šašek člen ÚVV. Materiál dodatečně rozešlou elektronicky
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Zprávy z ÚVV ze dne 10. 2. 2007
Karel Šašek

V sobotu, 10.2.2007 proběhlo již 12. zasedání Ústředního výkoného výboru ČSSD. Ze 174 členů
bylo přítomno 144, tj. 84% všech členů tohoto orgánu. Na programu, krom tradičních zpráv
předsedy a místopředsedů, byly i některé důležité body, kterým se v této zprávě budu věnovat
více.
Jako prvnímu se budu věnovat zrušení členství dnes již bývalému „příteli“ Melčákovi. Po
vyslechnutí zpráv přítele předsedy, Jiřího Paroubka, a předsedy poslaneckého klubu přítele
Haška, kteří znovu všem přítomným osvětlili v čem spočívá neloajálnost postupu př. Melčáka,
přistopil před plénum přítel Melčák. Ten se ve svém, poněkud velmi chaotickém projevu, snažil
obhajovat kroky, které ho vedly k podpoře „Topolánkovy“ vlády. Dokonce současnou situaci
kolem jeho osoby prohlásil za pokus o bolševizaci strany, což na většinu přítomných bylo již
moc. Zajímavý diskuzní příspěvek k případu přítele Melčáka měl europoslanec, přítel Falbr.
Richard Falbr mimo jiné prohlásil: "Miloš Zeman by si za to, co dělá proti straně, zasloužil
vyloučení víc než Melčák". Dodal, že nezná případ v dějinách sociálnědemokratických stran, aby
bývalý šéf vystupoval proti novému vedení. Poté, co přítomní členové ÚVV odhlasovali, došlo i k
úsměvné situaci. Řídící schůze, místopředseda strany přítel Sobotka, požádal předsedkyni
volební komise, přítelkyni Orgoníkovou, aby oznámila výsledky volby i těm členům ÚVV, kteří
nemají on-line přístup ke zprávám v ČTK. Opět se totiž ukázalo, že tradice naprosto otevřených
jednání i pro novinářskou obec přináší své ovoce. Média informují o výsledcích jednání veřejnost
rychleji, než se to oficiální cestou dozví přítomní členové ÚVV. Výsledek hlasování: vydáno 145
hlasovacích lístků, pro Melčákovo vyloučení se v tajném hlasování vyslovilo 132 přítomných
členů ÚVV, 10 jich bylo proti a tři lístky byly neplatné. Potřebné kvórum pro vyloučení bylo 104
– 3/5 ze všech členů ÚVV(172). ÚVV zrušuje z důvodu porušení Stanov ČSSD v ustanoveních
čl. 29, odst. 11 a čl. 8, odst. 3 písm. c, členství v ČSSD Miloši Melčákovi, Ten se ještě může
odvolat k březnovému sjezdu, ale rozhodnutí ÚVV nemá odkladný účinek.
Dalším bodem bylo jednání o radaru. Tedy o možném umístění radarové základy na území
České republiky. K umístění radaru byly pro přítomné členy ÚVV připraveny dvě otázky. Na
otázku: „Jste pro umístění radarové základny USA na území ČR?“ odpovědělo z 87 členů ÚVV
ano 22. Na otázku: „Jste pro vyhlášení referenda o umístění radarové základny USA v ČR?“
odpovědělo ano 104 přítomných členů, 7 bylo proti referendu. ÚVV schválil Stanovisko ČSSD
k žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému
protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky.
Stanovisko ČSSD k žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících
se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové
stanice na území České republiky
V ČSSD proběhla k případnému umístění radarové základny protiraketového systému USA na
území České republiky rozsáhlá vnitrostranická diskuse. Tato výměna názorů současně odrážela
též postoje voličů a sympatizantů ČSSD.
Tato debata ukázala, že eventuální umístění zmíněné základny na českém území je podstatnou
částí české veřejnosti přijímáno negativně. Je obecně vnímáno jako otázka, která se podstatným
způsobem dotkne zájmů a bezpečnostního postavení naší země, a to nad rámec dosud
sjednaných závazků. Občané České republiky nedali žádné z politických stran zastoupených v
Parlamentu České republiky ve volbách mandát o této otázce rozhodnout. ČSSD je proto
přesvědčena, že tak zásadní rozhodnutí lze učinit pouze referendem. To je důvod proč předloží,
popř. podpoří, příslušný návrh zákona v Parlamentu České republiky.
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Česká strana sociálně demokratická se ve svém politickém programu přihlásila k
multilateralismu, jako ke klíčovému aspektu bezpečnostního konceptu mezinárodního
uspořádání. Rovněž bezpečnostní strategie České republiky, schválená v roce 2003
konstatovala, že přístup ČR je založen na nezpochybnitelné hodnotě kolektivní obrany a
kooperativní bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací a mnohostranných uskupení. Ze
stejného konceptu vychází vůbec první Evropská bezpečnostní strategie z prosince 2003.
Česká strana sociálně demokratická konstatuje, že umístění součásti protiraketového systému
USA na území České republiky by bylo dvoustranným aktem mimo rámec multilaterálních
ujednání a principů kolektivní obrany. Mezi spojenci v NATO by zavedlo odlišný stupeň
bezpečnosti, což je v rozporu s nosnými zásadami transatlantických vztahů. Severoatlantická
aliance do dnešní doby nepřijala žádné rozhodnutí, ve kterém by vyjádřila souhlas s rozšířením
stávajícího protiraketového systému USA na úroveň aliance.
Česká strana sociálně demokratická v souladu se svým programem i s bezpečnostní strategií
ČR hodlá i do budoucna zajišťovat bezpečnost ČR formou členství v mezinárodních organizacích
jako je NATO a EU, a v souladu s principem kolektivní obrany.
Česká strana sociálně demokratická vychází z toho, že Česká republika nemůže zajišťovat svou
bezpečnost dvoustrannými ujednáními s jiným státem. Nepovažuje proto umístění radarové
základny protiraketového systému USA na území České republiky za potřebné.
Dalším významným bodem byla debata o výši členských příspěvků. Původní materiál, který byl
projednán na jednání P ČSSD dne 12. ledna 2007, byl široce diskutován v rámci členské
základny do konce ledna 2007. Došlé připomínky od jednotlivých členů, MO ČSSD, OVV i KVV
byly komplexně vyhodnoceny a následně připravena nová tabulka s přehledem výše členských
příspěvků podle stanovených funkcí. Tento návrh vychází z platných Stanov ČSSD ( článek 11,
odst. 1) a praxe předchozích let, kdy ÚVV stanovoval výši členských příspěvků na daný rok.
V předchozích letech uplatňovaný princip, kdy byla pro vybrané okruhy funkcí stanovena výše
v procentech z čistých příjmů, se v praxi příliš neosvědčil a nezřídka přinášel i narušení
vzájemných vztahů mezi členy ČSSD. Základním problémem vždy bylo doložení skutečné výše
příjmů ze strany daného funkcionáře a tím i následná kontrola splnění stanovené povinnosti.
V případě, že člen ČSSD zastává několik výše uvedených funkcí současně, platí nejvyšší
členský příspěvek z těchto funkcí. Každý člen může uhradit členský příspěvek až do výše 50.000
Kč. Pokud chce přispět straně nad rámec této částky, lze tak učinit formou darovací smlouvy.
ÚVV ČSSD zachoval i v roce 2007 základní výši členských příspěvků ČSSD pro důchodce,
studenty a nezaměstnané ve výši 60 Kč a pro ostatní ve výši 150 Kč ročně, při
zachování maximální výše 50.000 Kč. Splatnost členských příspěvků pro rok 2007 je stanovena
na období běžného kalendářního roku, tj. od 1.ledna – 31.prosince 2007. Výše jednotlivých
příspěvků pro stanovený okruh funkcí je uveden v následující tabulce.
Posledním zajímavým bodem byla reakce na (ne)chování předsedy vlády a ODS Topolánka.
ÚVV vyjadřuje pohoršení nad nevážností premiéra Mirka Topolánka při interpelacích
v Poslanecké sněmovně Parlament ČR.
Na závěr snad jen již informaci, že 3. mimořádné jednání ÚVV proběhne v sobotu, 24.2.2007 s
jediným důležitým bodem. Přijetí návrhu Stanov pro březnový 34. sjezd ČSSD.
Váš
Karel Šašek
1. místopředseda OVV a člen ÚVV

Třetí číslo, ročník III.

Stránka 7

Výše členských příspěvků ČSSD pro stanovený okruh
funkcí v roce 2007
funkce

minimální částka
50 000 Kč + dar
minimálně 30 000 Kč

komisař Evropské komise
člen vlády, poslanec, senátor, europoslanec
náměstek ministra

50 000 Kč
40 000 Kč

poradce ministra

30 000 Kč

tajemník PK ČSSD, SK ČSSD

15 000 Kč

asistent poslance, senátora, tajemník klubu krajských zastupitelů
(plný úvazek)
asistent poslance, senátora, tajemník klubu krajských zastupitelů
( 1/2 úvazek)

7 000 Kč
3 500 Kč

krajská samospráva
hejtman

50 000 Kč

náměstek hejtmana

30 000 Kč

člen rady, předseda komise nebo výboru

25 000 Kč

člen rady, předseda komise nebo výboru ( neuvolněný )

3 000 Kč

člen krajského zastupitelstva

1 500 Kč

hlavní město Praha
primátor

50 000 Kč

náměstek primátora
člen rady, předseda komise nebo výboru

40 000 Kč
30 000 Kč

člen rady, předseda komise nebo výboru ( neuvolněný )

3 000 Kč

člen zastupitelstva

1 500 Kč

statutární města a města nad 100 tis. obyvatel
starosta, primátor
místostarosta, náměstek primátora
člen rady, předseda komise nebo výboru
člen rady, předseda komise nebo výboru ( neuvolněný )
člen zastupitelstva

25 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
1 500 Kč
800 Kč

Březnové akce
akce

datum

MO Karlín a MO Libeň

6.3.2007

čas

18:00 Zenklova 27

místo

MDŽ

7.3.2007

18:00 Městská knihovna

Reprezentační ples ČSSD

10.3.2007

20:00 Žofín

MO Kobylisy

13.3.2007

18:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů

19.3.2007

18:00 Zenklova 27

MO Bohnice

20.3.2007

18:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

21.3.2007

18:00 Zenklova 27

XXXIV. Sjezd ČSSD

23.-25.3.2007

BVV Brno

Návštěva Senátu PČR

27.3.2007

17:30 Valdštejnský palác

MO Čimice

27.3.2007

18:00 DD Bohnice

SON při ČSSD Praha 8

27.3.2007

17:00 Zenklova 27
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Sudoku s tajenkou
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Historické sudoku
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V žádném slopuci, řádku, ani čtverečku 3*3 se nesmí
opakovat stejné písmeno.

D

V žádném slopuci, řádku, ani čtverečku 3*3 se nesmí opakovat
stejné číslo, do zvýrazněných polí, vyplňte data, která tam patří a
ulehčíte si luštění.
A - rok, kdy se Karel IV. stal českým králem
B - rok založení Karlovy univerzity
C - rok položení základního kamene Karlova mostu

Desatero správného sociálního demokrata — Ivan Vyletěl
1. Nebudeš míti jiné bohy kromě předsednictva strany své.
2. Nevezmeš jména předsedy strany nadarmo.
3. Pomni, abys stav opozice hanil, ve dnech své vlády si dělej co chceš, pokud to ovšem neodporuje Desateru.
4. Cti předsedu svého, jakož i místopředsedy své, aby se Ti po dobu tvého členství dobře vedlo.
5. Nezabiješ, leda odpadlíka. A pravičáky zabíjej pouze tehdy, máš – li k tomu rozumný důvod.
6. Nesesmilníš, leda s ženou nebo dcerou odeesáka.
7. Nepokradeš, leda majetek, který patří pravičákovi nebo prokazatelně nepatří nikomu. O lup se rozdělíš s tajemníkem.
8. Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému, ale nezapomínej, že politický sok není Tvůj bližní.
9. Nepožádáš manželky předsedy svého o nic jiného než o sklenici vody; a raději se vyvaruj i toho.
10. Nezatoužíš po majetku svého předsedy, ani po jeho funkci, ani po křesle v čele stolu. Vše, co opravdu potřebuješ,
dostaneš od strany i jako řadový člen.

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
si Vás dovoluje pozvat na návštěvu reprezentačních prostor Senátu
Parlamentu České republiky, která se uskuteční

v úterý 27. března 2007 od 17:30
sraz před Senátem Parlamentu ČR.
(Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1)
Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení účasti vyplněním návratky, která je k dispozici u tajemníka OVV Praha 8 nebo
během schůzí místních organizací, případně potvrzení účasti telefonicky 222 502 655.

Třetí číslo, ročník III.
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Derniéra výstavy Jana Švadlenky

Fotografie poskytli Ing. P. Pokorný a R Petrus

OVV ČSSD Praha 8
pořádá pravidelnou
Bezplatnou bytovou právní poradnu
Sdružení na ochranu nájemníků
při ČSSD Praha 8
Termín konání:
27. března 2007 a 24. dubna 2007 od 18:00
Místo konání:
Sekretariát OVV, Zenklova 22, Praha 8
V případě zájmu se, prosím, objednejte na tel. č.
222 502 655 nebo 721 029 892

Zprávy z komisí rady Městské části Praha 8
Finanční výbor – Daniel Rodig
První finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) v roce 2007 zasedal dne 29.1.2007. Jednání řídil
Bc.Daniel Rödig, předseda FV. Na tomto svém zasedání členové zvolili místopředsedu výboru, kterým byl
zvolen JUDr. Penk, člen ODS. Dle schváleného plánu svých zasedání na 1. pololetí letošního roku se
jednotlivá zasedání FV budou konat minimálně jednou měsíčně. FV přizval na své jednání vybrané správce
jednotlivých kapitol rozpočtu, kteří své návrhy zdůvodňovali. Jednalo se o kapitoly: Školství, Zdravotnictví,
Vnitřní správa. Po projednání FV doporučil Zastupitelstvu MČ Praha 8 předložený materiálu ke schválení.
Činnost FV v následujících obdobích bude zaměřena především na kontrolu hospodaření s rozpočtovanými
prostředky. FV na svém jednání projednával harmonogram vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2006.
Členové FV dostali za úkol potvrdit svou účast v jednotlivých termínech a o závěrech budou informovat
ostatní členy FV. Další zasedání FV se bude konat dne 26.2.2007.
Dopravní komise – Daniel Rodig
První dopravní komise RMČ Praha 8 (DK) se sešla dne 31.1.2007. Přítomným byla podána informace o
významný akcích na území MČ Praha 8 v nejbližších termínech, které mají vliv na dopravu v daném území.
jednalo se především o rámcové informace týkající se:
- Výstavby obchodního a rezidenčního centra na Palmovce na místě stávajícího autobusového nádraží
- Probíhající rekonstrukce trakčního vedení a sloupů v úseku od Palmovky po ul. Klapkova
- Rekonstrukce plynovodu v ul. Zenklova v II. Q r. 2007
- Akci Horkovod vedený po celé délce ul. Novákových
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- Rekonstrukci tramvajové trati v ul. Na Žertvách
- Změnu určení pěší zóny na Palmovce. (Dle informace sdělené vedoucím dopravního odboru Úřadu MČ Praha
8 řidiči vozidel parkující na chodnících v bývalém tržišti Palmovka, porušují předpisy!)
Majetková komise – Radim Zátopek
Dne 29.1.2007 se sešla majetková komise Rady MČ Prahy 8. Díky delší odmlce byl program opravdu nabitý.
V zásadě bych řešené úkoly rozdělil do třech okruhů. V první řadě jsme projednávali žádosti o odkup pozemků
a nemovitostí. Většina těchto žádostí byla zamítnuta nebo byl dán návrh na prodej formou výběrového řízení.
Dalším okruhem byly žádosti o pronájmy obecního majetku nebo úpravy těchto nájmů. V tomto případě
komise rozhodovala dle společenské potřebnosti a navrhuje radě schválit např. žádost o pronájem fotbalového
hřiště FK Meteor za 1 Kč/m2/rok, pokud budou tyto prostory sloužit žákům ZŠ Prahy 8.
Třetím bodem jednání byly žádosti o prominutí penále z prodlení plateb za pronajaté nemovitosti. Zde komise
postupovala individuálně případ po případu.
Celkově jsem měl z jednání komise dobrý pocit, protože všichni zúčastnění plně hájili zájmy obce. Zápis
z jednání komise je k dispozici u tajemníka strany.
Komise pro územní rozvoj – Radim Zátopek
Komise pro územní rozvoj se poprvé v novém složení sešla dne 7.2.2007. Hlavní architekt MČ Prahy 8
Ing. arch. Mareš nás seznámil s projednávanými i novými projekty které se týkají Prahy 8. Zejména se
jednalo o projekt nové budovy Záchranné služby na Bulovce a řešení dopravní obslužnosti této budovy po
vybudování tunelu v Zenklově ulici. Dále byla projednávána dostavba areálu Šutka a zástavba okolních
pozemků. Nakonec se řešily žádosti individuálních stavebníků o změny územního plánu. Tyto žádosti byly
pozastaveny do doby zpracování ucelené koncepce rozvoje jednotlivých částí MČ Prahy 8.
Jednání probíhala konstruktivně a plně v zájmu obce. Zápis z jednání jsem doposud neobdržel.
Kontrolní výbor – Roman Petrus
Kontrolní výbor se sešel již podruhé a zabýval se především přípravou na projednávání výsledků hospodaření
MČ Praha 8 za rok 2006. Jedná se o jednání jednotlivých zástupců kapitol rozpočtu s finančním výborem.
Kontrolní výbor se tohoto jednání také zúčastní, aby se seznámil s loňským plněním rozpočtů u jednotlivých
kapitol. Dále se rovněž dopodrobna členové kontrolního výboru seznámí s příspěvkovými organizacemi MČ
Praha 8. Kontroly proběhnou v měsíci březnu.
Dále kontrolní výbor projednával Rámcový plán kontrol. V rozsáhlé diskusi bylo projednáváno obsahové
zaměření u každé kontrolní akce. Po diskusi byl plán jednohlasně schválen. Ten byl schválen v této podobě:
1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 8 - průběžně
2. Kontrola hospodaření s finančními prostředky určenými na údržbu veřejné zeleně – 1. pololetí
3. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace – Jednotka civilní ochrany (JCO) – 1. pololetí
4. Kontrola hospodárnosti vynaložených prostředků na opravy obecního majetku
správními firmami (AUSTIS a.s., JUDr. Hana Slabá a NAVATYP, a.s.) – 2. pololetí
5. Kontrola hospodaření s majetkem svěřeným MČ Praha 8 – 2. pololetí
Bytová komise – Zdeněk Ševčík
Komise projednávala čtyřicet případů bytové problematiky. Nejdůležitější bod byl zvýšení nájemného dle
zákona č. 107/2006 Sb. orientačně takto: Zvýšení
1. kategorie – 24% - 9,15 Kč/m/měsíc
2. kategorie – 34% - 9,45 Kč/m/měsíc
3. kategorie – 39% - 8,42 Kč/m/měsíc
4. kategorie – 51,2% - 7,91 Kč/m/měsíc
Dále bylo projednáváno schválení pořadníků na byt a pravidla o prominutí poplatku z prodlení, dlužní částky
za nájemné.
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek - Milan Hejkrlík
Př. Hejkrlík svolal první jednání komise dne 14. února 2007. Komise schválila náplň své činnosti - zaměřit se
na koncepci zvýšení bezpečnosti a udržení veřejného pořádku na území Městské části Praha 8. Členové
komise ve spolupráci s Městskou policí a Policií České republiky vytipují neproblémovější místa na území
Městské části Praha 8, která by se měla osadit kamerovým systémem. Diskutován byl problém s bezdomovci,
které na svém území nechce žádná z městských částí a postupně se vytláčí z Prahy 1 na Prahu 8 a zpět.
Komise doporučila Radě, aby v časopise Osmička více informovala o možnosti ukládat nebezpečný a objemný
odpad do sběrného dvora ve Voctářově ulici.
Komise informatiky - Milan Hejkrlík
První jednání komise bylo ve znamení seznámení se s činností. Diskutován byl rozvoj vnitřního informačních
systémů Úřadu Městské části Praha 8, systém správy dokumentů. Zvláštní pozornost byla věnována
informacím o provozu bezplatného WIFI připojení k internetu a jeho dalšímu rozvoji.
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Zprávy z Rady Městské části Praha 8
Prosinec

- Tyto výpisky jsou vybrány jako vyjimečné výpisky mimo obecně projednávané materiály Rady

- V prosinci skončila na odboru výstavby paní Ing. Květoslava Hronová a nově byl do této funkce uveden pan Ing. Luděk
Sehnoutka, Ph.D.
- Byl schválen materiál o současné síti mateřských a základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8 pro
školní rok 2007/2008
- Vzhledem k tomu, že pan Mgr. Martin Roubíček se stal zástupcem starosty musel být nově jmenován ředitel
Servisního střediska. Stal se jím pan Tomáš Purnoch. Tato organizace se stará i o budovy (majetek) základních škol a
například i kulturních domů.
- Byla schválena modernizace výtahů v Katovické ulici číslo 8,12,16,18
- Byla uzavřena smlouva o zajištění a financování lékařské služby první pomoci mezi Městskou částí Praha 8 a Fakultní
nemocnicí Na Bulovce.
- Bylo rozhodnuto o zatím definitivním přidělení veřejné zakázky na Revitalizaci veřejných prostranství Karlínské
náměstí, Kaizlovy sady a park před Invalidovnou. Celý projekt bude zajišťovat společnost Skanska CZ a to za cenu 69
250 154,60 Kč, včetně DPH. Část této ceny bude financována z evropských fondů.
- V průběhu prosince byl rozdělen majetkový odbor na odbor majetkový a odbor bytový. Veškerý majetek Městské části
Praha 8 budou tedy nyní řešit již dva specializované odbory.
- Rada konstatovala, že ING. Milan Hejkrlík již před dvěmi lety rezignoval na místo kronikáře a zvolila nového kronikáře,
pana Ondřeje Grose.
- Rada zrušila záměr na prodej libeňského podzámčí, tedy budov tzv. Libeňského pivovaru a Lowittova mlýna.
- Na konci prosince pak skončil na radnici městské části Praha 8 pan Filip Žežulka. Ve funkci vedoucího odboru zakázek
a investic jej nově zastoupil pan Mgr. Marek Braidl.
- Odvolán ze své funkce vedoucího majetkového odboru byl i pan Ing. Petr Kučera. O jeho nástupci se v prosinci
nejednalo.
leden
- Byla schválena Obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku k úplatnému převodu obecních nemovitostí –
nájemního bytového domu čp. 436 s pozemkem parc. č. 843/1 vše na adrese Veleňská 7.
- Byla schválena Obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku k úplatnému převodu obecních nemovitostí –
nájemního bytového domu čp. 728 s pozemkem parc. č. 422 a 423 vše na adrese Pod Statky 19.
- V lednu byl jmenován nový vedoucí majetkového odboru pan Mgr. Pavel Obst. Takže neobsazen zůstal již jen bytový
odbor.
- V lednu také byly schváleny komise Rady Městské části Praha 8 a jejich členové z řad veřejnosti i z řad občanů.
- Rada Městské části rozhodla o zrušení veřejné zakázky „Výměna oken za plastová a zateplení domů na adresách
Rajmonova 2 a Burešova 10 a zdůvodnila to tím, že se připravuje sled prodejů majetků včetně bytů

Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8
Nemocnice na Bulovce se pomalu mění
V poslední době se o nemocnici na Bulovce často psalo jako o nejhorší pražské nemocnici. Ústav se ale chce této
nálepky zbavit. V nedávné době byly otevřeny zrekonstruované sály a chystají se i další novinky, které mají vylepšit
pověst této nemocnice. Podle mnoha pacientů, kteří nemocnicí v poslední době prošli, je na modernizaci nejvyšší čas.
Pomohla si ortopedie i další oddělení. Jaké konkrétní novinky tedy nemocnice chystá? Byly otevřeny tři nově
zrekonstruované operační sály ortopedické kliniky. Další rekonstrukce ortopedického oddělení bude letos dál pokračovat.
Letos by se mohla péče na klinice ještě zlepšit. Ve čtvrtém patře se plánuje zasklít proluka mezi budovami, která tam
je, a do vzniklého prostoru by se měla umístit učebna a zaměstnanecká jídelna. Tím se uvolní prostor v přízemí, kam se
bude moci přesunout kompletní radiodiagnostická klinika. Oddělení získalo hned několik nových přístrojů. Pořídila se
magnetická rezonance, která se dosud musela nahrazovat jiným vyšetřením. Staré přístroje na počítačovou tomografii
byly vyměněny za moderní, byl zakoupen nový sonograf a i dva mobilní rentgeny. Radiodiagnostická klinika však není
jediná, která si v posledních měsících pomohla. Veškeré nové vybavení za 280 milionů korun získal loni například i
nejstarší a největší radioterapeutický komplex v Česku – Ústav radiační onkologie. Další z novinek v nemocnici pak bylo
i zřízení dvaceti čtyř nových lůžek následné péče v dosud nepoužívaných prostorách Centra léčby bolesti.
Co se změní v roce 2007? Na klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí v tomto roce budou probíhat některé
stavební úpravy, aby se zvýšila ochrana proti infekčním onemocněním na úroveň stupně 3. Ortopedická klinika: budou
zde probíhat další stavební úpravy – proluka mezi budovami by měla být zasklena a vzniknou zde nové učebny a
zaměstnanecká jídelna, všechny laboratoře by měly být centralizovány do jedné budovy Ústavu radiační onkologie:
bude pokračovat modernizace oddělení.
Změny do budoucna? Pražský magistrát plánuje vybudovat v areálu nemocnice novou budovu, v níž by vznikl Centrální
příjem, který by propojil heliport a současné traumacentrum, v Ústavu radiační onkologie by mělo vzniknout protonové
oddělení.
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V právě uplynulém roce se ve Fakultní nemocnici Bulovka mohli kromě řady změn pochlubit i kulatým výročím. Její
historie se totiž začala psát již před pětasedmdesáti lety. Nemocnice na Bulovce byla slavnostně otevřena v roce 1931.
Historie některých jejích budov šla však ještě mnohem dál. Už v roce 1896 totiž vystavěla libeňská obec v areálu
bývalé usedlosti Bulovka malou nemocnici o dvaceti lůžkách. Ta byla kvůli svému umístění v dolní části jižního svahu a
kvůli kvalitnímu vzduchu, určena pro pacienty s těžkou tuberkulózou. Dnes by však lidé starou libeňskou nemocnici
neboli Domeček, jak jí začali později přezdívat, jen těžko hledali. Z povrchu zemského zmizela v roce 1989. V jejím
sousedství vyrostl už v roce 1908 pavilon určený pro pacienty s infekčními nemocemi. Dnes je tu oddělení klinické
hematologie, krevní transfuze a mikrobiologické oddělení. Dnes se Fakultní nemocnice Bulovka řadí mezi pět největších
nemocnic v Praze a má ve svém areálu celkem 20 samostatných budov.
Zvířecí hřbitov v Bohnicích skončil
Pohřbívání na unikátním zvířecím hřbitově v pražských Bohnicích včera definitivně skončilo. Na hřbitově, o jehož osudu
stále jedná soud kvůli tahanicím kolem pozemku, je pohřbeno kolem 1700 psů, koček, králíčků, andulek a dalších
mazlíčků. Existence evropsky unikátního pohřebiště, kde odpočívají i zvířata celebrit a politiků snad z celého světa, je
tak nenávratně u konce. První pohřeb se na Prvním evropském pietním parku zvířat konal 1. července 1998. Ten
poslední v lednu. Unikátní zvířecí hřbitov založil před lety Pavel Lukáš. Nad hrobečky roste nyní na pět tisíc okrasných
stromů a keřů z celého světa. Odborníci odhadli jejich cenu asi na 15 milionů korun! Jenže hřbitov možná čeká nepěkný
osud. Byl totiž vydán jako náhrada při restituci a hrozí tak, že za 10 let přijede bagr a unikátní zahradu i hroby zvířat
zlikviduje. Právě o tom, aby byl zachován navždy, nyní rozhoduje soud. Své psíky a kočky na bohnickém hřbitově
pochovalo 13 diplomatů až z Číny, Brazílie, Spojených států, Japonska. Svou věrnou basetku tu mají i manželé
Paroubkovi. Zvířecí kamarády zde pochovali i herci Radek Brzobohatý, Yveta Blanarovičová, Jiří Kodet, Jaroslav Moučka,
režisér Jiří Adamec, mim Jaroslav Čejka, básník Pepa Fousek a další.

Zprávy klubu zastupitelů
Jednotliví členové zastupitelstva a členové komisí rady MČ Praha 8 podali na jednání klubu informaci o dění v komisích,
kterých byli účastni a které se konaly v uplynulém období. Roman Petrus připomněl, že informace z komisí MČ Praha 8
bude pravidelně vycházet v časopisu ČSSD Praha 8 a účastníci komisí jsou o projednávaných oblastech povinni zpracovat
krátkou informaci a zaslat ji do 3 pracovních dnů tajemníkovi na adresu ovv.praha8@cssd.cz a na
roman.petrus@centrum.cz.
Po proběhlé diskusi bylo dohodnuto, že jednotlivé zápisy z komisí budou v papírové podobě k dispozici v Grabově vile,
v kancelářích Finančního a Kontrolního výboru. Daniel Rödig přítomné informoval o otázkách, které byly projednávány
v Dopravní komisi ZMČ Praha 8. Na komisi byly projednávány záležitosti týkající se uzavírek silnic spojené s plánovanými
stavebními úpravami. Daniel Rödig informoval, že informace z komise budou zveřejněny v časopisu ČSSD Praha 8.
Jiří Kubovič podal přítomným informaci o konané majetkové komisi ZMČ Prahy 8. Komise projednávala prodeje objektů
MČ Praha 8 a způsob vybírání poplatků.
Na dotaz Tomáše Novotného bylo sděleno, že plán, týkající se zamýšlených prodejů majetku MČ Praha 8 neexistuje.
Úkol: KZ 2/2007-1
Daniel Rödig se na otázku existence plánu zeptá zástupců Rady MČ Praha 8 a podá informaci na dalším jednání výboru.
Termín: Příští jednání KZ
Odpovídá: Daniel Rödig
Radim Zátopek podal informaci o dění na Komisi pro územní rozvoj. Informoval, že stanovisko komise ke změně
územního plánu bylo negativní a komise si vyžádala realizaci jednotlivých studií posuzující vliv jednotlivých aktivit.
Zároveň podal informaci o současném stavu Šutky.
Daniel Rödig informoval o posledním jednání Finančního výboru ZMČ Prahy 8. O volbě místopředsedy, kterým byl zvolen
člen ODS. Dále podal informaci, že Finanční výbor se na svém jednání usnesl, že nebude zasahovat do tvorby rozpočtu na
letošní rok a zaměří se na kontrolu jeho plnění. Stanovisko výboru k rozpočtu MČ na rok 2007 není negativní.
Ostatní komise se nekonaly či jejich zástupci nebyli přítomni. Vzhledem k tomu, že nevznikly žádné dotazy, Roman Petrus
tento bod jednání ukončil.
Roman Petrus uvedl bod Materiály do zastupitelstva. V rámci materiálu Rozpočet MČ Praha 8, který bude ZMČ Praha 8
projednávat, upozornil na částku 61 milionů Kč, které MČ Praha 8 bude hradit v důsledku prohraného soudního sporu a
která se v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2007 negativně projevila.
Petr Kilián položil otázku, zda k tomuto bodu bude podána informace v písemné podobě. Jiří Reiner mu vysvětlil způsob
vzniku tohoto dluhu a Roman Petrus informoval, že požádal starostu MČ Praha 8 Josefa Noska, aby zastupitelstvu MČ
Praha 8, které se bude konat dne 28.2.2008, byl přítomen erudovaný právník, který bude schopen podat veškeré
informace týkající se této problematiky.
Následně byly projednány veškeré materiály, které byly zastupitelům MČ Prahy 8 zaslány jako podklad pro jednání
zastupitelstva. Jednalo se o Rozpočtová opatření, Dodatek ke zřizovací smlouvě, Majetkový převod, Měsíční odměny.
Roman Petrus apeloval na přítomné, že všechny zaslané materiály je nutné prostudovat a stanoviska všech zastupitelů
ČSSD projednat na příštím jednání Klubu zastupitelů, které se bude konat operativně 13:30, 30 minut před začátkem
Zastupitelstva MČ Prahy 8.

