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Listopad 2007

Úvodník
Vážení přátelé,
Dnešní číslo našeho časopisu je výrazně jiné než obvykle. Jedná
se o číslo, kde najdete většinu materiálů pro obvodní konferenci.
Rozhodli jsme se vám je připravit v této formě a na rozdíl od jiných měsíců si nemůžete přečíst své pravidelné rubriky.

Uvnitř tohoto vydání:
Akce
listopad a
prosinec 2007

1

Zpráva předsedy o 2-5
činnosti OVV
Praha 8

Zprávy o činnosti
klubu zastupitelů
Praha 8

6
–
13

Náhradou snad bude to, že v jednom čísle časopisu si můžete
přečíst veškeré informace o činnosti organizace za uplynulý rok
a zároveň o práci klubu zastupitelů na Praze 8 od ustanovení tohoto klubu v listopadu 2006.
Na začátku prosince pak vyjde speciální dvojčíslo, ve kterém si
budete moci přečíst dvojitou porci všech rubrik. Doufáme, že toto číslo bude inspirativní a že materiály v něm rozproudí v členské základně patřičnou diskusi.
Roman Petrus

akce

Návrh rozpočtu
14
OVV ČSSD Praha 8 na rok 2008
15
Bazén

16

Číslo měsíce

100
o 100% stoupla vivinou Topolánkovy
vlády cena běžnéběžného másla v supersupermarketech

datum

čas

místo

MO Karlín a MO Libeň

6.11.2007

18.00 Zenklova 27

Vernisáž výstavy Jindřicha Vytisky

8.11.2007

17.00 Zenkova 27

Klub zastupitelů Praha 8

12.11.2007

18:00 Zenklova 27

MO Kobylisy

13.11.2007

18:00 Zenklova 27

Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2007

10.00 Národní třída

SON při ČSSD Praha 8

15.11.2007

17:00 Zenklova 27

MO Bohnice

20.11.2007

18:00 Zenklova 27

SON při ČSSD Praha 8

20.11.2007

17:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

21.11.2007

18:00 Zenklova 27

Obvodní konference Praha 8

22.11.2007

17.00 Zenklova 27

MO Čimice

27.11.2007

17:45 Chvatěrubská

MO Karlín a MO Libeň

4.12.2007

MO Kobylisy, Bohnice a Čimice
Klub zastupitelů Praha 8
Posezení na Staroměstském nám.

18.00 Zenklova 27
v prosinci odpadají

10.12.2007

18:00 Zenklova 27

Pravděpodobně 14.12.2007 Staroměstské náměstí

SON při ČSSD Praha 8

18.12.2007

17:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

19.12.2007

18:00 Zenklova 27

Stránka

2

Zpráva předsedy o činnosti OVV ČSSD Praha 8 pro OK
Vážení přátelé,
je mým úkolem Vás informovat o činnosti OVV ČSSD na Praze 8 od poslední volební obvodní
konference, která proběhla 25. listopadu 2006. Uplynul již rok od zvolení současného OVV a já se
pokusím vám složit účty i touto zprávou. Dovolím si toto sdělení koncipovat do několika bodů. V
těchto bodech si vás dovolím provést činností OVV v průběhu jednoho roku.
Účast členů a jejich práce:
Nejprve mi dovolte trochu statistiky. Proběhlo celkem devět jednání OVV, která byla vždy usnášeníschopná. Níže v této zprávě naleznete přehlednou tabulku účasti všech členů na jednotlivých
jednáních OVV, a to jak př. Kuboviče, který již není členem OVV, tak i př. Baxy, který do OVV
nastoupil v průběhu volebního období. Dále si dovoluji předložit celkový přehled účasti jednotlivých členů v procentech. Obrázek o účasti si udělejte nejlépe sami.
Jednání

Počet

Počet

Procentní

účastí

maximálně

účast

možných účastí
Baxa Josef

1

1

100%

Hejkrlík Milan

6

9

66%

Janeček Václav

5

9

55%

Kilian Petr

8

9

88%

Kubešová Kateřina

7

9

77%

Jiří Kubovič

4

7

57%

Majerová Lenka

7

9

77%

Máša Miloš

5

9

55%

Petrus Roman

8

9

88%

Rödig Daniel

8

9

88%

Rudová Eva

8

9

88%

Šašek Karel

7

9

77%

Ševčík Zdeněk

8

9

88%

Zátopek Radim

7

9

77%

Práce OVV však není jen o účasti, případně o tom jak dlouho kdo dokáže na OVV mluvit, případně navrhovat usnesení. Práce v OVV je dle mého názoru především o tom, co je každý z členů
schopen ve svém volném čase udělat pro ČSSD na Praze 8.
Pokud bych měl srovnávat stávající OVV s tím předchozím, je nutné říct, že práce OVV oproti
předchozím OVV je výrazně kvalitnější. Velmi se osvědčilo snížení počtu členů v OVV z 15 na 13
a jsem přesvědčen, že i další snížení počtu členů by bylo vhodné. Oproti předchozímu OVV se
mnohem více členů zapojuje do každodenní práce ČSSD na Praze 8. Zároveň je výrazně více rozložena práce
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na jednotlivé místopředsedy a první pozitivní výsledky již jsou dle mého názoru vidět. Všem pracujícím členům OVV bych chtěl velmi poděkovat.

Sekretariát a administrace
Za poslední tři roky jsme již vystřídali čtyři tajemníky. Po Petru Pokorném, který odešel do soukromé sféry, nám celý rok tajemničila paní Zdeňka Richterová a po jejím odchodu pak Jaromír
Tischer. I ten po roce odešel do soukromé sféry a nyní je od 1. 9. 2007 naším novým tajemníkem př. Jan Vašek. Jaromír Tischer pracoval často nad rámec svých povinností a zvládl obrovský
kus práce, který činnost tajemníka obsahuje. Často zapomínáme na to tajemníkům za tuto práci
poděkovat. Já musím tímto poděkovat jménem celého OVV Jaromíru Tischerovi za jeho práci.
Práce tajemníka není příliš jednoduchá a bohužel za hodně práce nenásleduje finanční odměna,
která by byla odpovídající. Jsem rád, že jsme našli Jana Vaška, který doufám, by mohl vydržet
být tajemníkem déle než jeden rok. Všem straníkům pak doporučuji si na internetu www.
cssdpraha8.cz v sekci modrá kniha Prahy 8 někdy přečíst co všechno tajemník musí dělat.
Sekretariát ČSSD na Zenklově ulici je dnes již prakticky kompletně zabydlen a já jsem přesvědčen, že i dostatečně využíván. Většina akcí, které OVV pořádá, se odehrává v tomto prostoru a
jsou celkem přijatelně navštěvovány. Důležité také je, že se občané do těchto prostor naučili
chodit i ze zvědavosti či na výstavy.
Pokud jde o vybavení sekretariátu, i to se velmi zlepšilo. V části sekretariátu máme nový nábytek, který nám byl dlouhodobě zapůjčen Radimem Zátopkem. V sekretariátu se nacházejí tři
zcela nové počítače. Jeden jsme dostali od KVV, další dva jsou pak darem od Karla Šaška. Na
těchto počítačích je možno se připojit k internetu a pracovat na nich. Tato možnost je tu nejen
pro členy ČSSD.
Pokud jde o tuto oblast je ale postupně nutné, aby OVV připravilo dlouhodobý plán na postupnou
obnovu nábytku a vybavení v celém sekretariátu.
Větším problémem pak jsou výlohy. Nutně by byl potřeba člověk, který by uměl kreslit a člověk,
který by dokázal lépe graficky připravit naše materiály do výloh. To by mohl být úkol pro členy,
zda je možno takového člověka sehnat.

Administrativa
V průběhu celého roku se dnes již oba tajemníci na pokyn OVV pustili do dlouhodobé a prakticky
stálé aktualizace členské databáze naší obvodní organizace. Tato aktualizace probíhá již třetí
rok – nepřetržitě. Bohužel i po dnes již třech letech práce tato databáze občas ukáže chybu. Jedná se především o to, že jednotliví členové všechny změny nenahlašují. Mnohokrát se mě i dalším členům OVV stalo, že nám bylo spíláno za to, že jsme někoho někam nepozvali. Problém byl
v tom, že jeho adresa byla v databázi uvedena špatně, protože nám nenahlásil, že se již přestěhoval nebo změnil číslo telefonu.
Všichni členové budou znovu vyzváni, aby nám potvrdili jakým způsobem chtějí získávat informace ze sekretariátu. Je to možné poštou, emailem či formou sms.
Co OVV projednalo mimo jiné: (zde je popsáno jen pro představu)
-

volba předsednictva OVV
schválení pracovní doby tajemníka a změna tajemníka
projednání a vyřešení otázek členských příspěvků
schválení společného postupu OVV a MO pokud jde o přeregistrace členů
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- tvorba a schválení tzv. Modré knihy ČSSD Praha 8 tedy:
Manuál pro předsedy MO a členy výborů MO
Manuál pro tajemníka
Archivační řád ČSSD Praha 8 - problematika občanských sdružení při ČSSD Praha 8
- projednání problematiky časopisu MO Bohnice
- projednání a schválení daru (počítač) občanskému sdružení Klubíčko.
- schvalování a přípravy obvodní konference
- projednání průběhu inventur
- přípravy všech akcí OVV na Praze 8
- diskuse o možném propojování MO Bohnice a Čimice
- problematika webových stránek ČSSD na Praze 8 – www.cssdpraha8.cz
- projednalo a to dokonce opakovaně změnu podpisového práva
- projednání internetového připojení v sekretariátu OVV
- projednání zprávy OKK a přijetí souvisejících usnesení
- projednávání zpráv z vyšších stranických orgánů – KVV a ÚVV
- projednávání aktuální komunální politiky
- diskuse o aktuálních politických problémech

Akce OVV ČSSD Praha 8 a akce na nichž se podíleli členové ČSSD na Praze 8
Během posledního roku proběhlo méně akcí než rok předchozí. Je to zapříčiněno především tím,
že v minulém roce probíhaly volby. V tomto roce jsme se snažili zaměřit na konání méně akcí,
ale tyto akce více propagovat. To se nám poměrně daří. V časopise Osmička vycházejí pozvánky
na naše akce, a to zdarma. Níže si vám dovoluji popsat, jaké jednotlivé akce byly pořádány. (Ve
výčtu chybí klub deskových her – bohužel jsme nezaznamenávali přesně jeho konání)
Listopad 2006

25. 11. 2006 Obvodní konference

Prosinec 2006

14. 12. 2006 Vánoční besídka v restauraci U kamenného stolu

Leden – Únor
2007

Výstava obrazů a soch Jana Švadlenky

Únor 2006

16. 2. 2007 Derniéra výstavy obrazů a soch Jana Švadlenky
27. 2. 2007 Bytová poradna – dříve SON

Březen 2006

20. 3. 2007 Bytová poradna – dříve SON
27. 3. 2007 Návštěva Senátu PČR

Duben 2006

24. 4. 2007 Bytová poradna – dříve SON

Květen – Červen
2007

Výstava obrazů Václava Benedikta

Květen 2005

15. 5. 2007 Bytová poradna – dříve SON
15. 5. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
31. 5. 2007 Návštěva PS PČR

Červen 2005

7. 6. 2007
21. 6. 2007
26. 6. 2007
26. 6. 2007

Derniéra výstavy obrazů Václava Benedikta
Neformální setkání v Grábově vile
Bytová poradna – dříve SON
Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost

Září - Říjen
2007

Výstava Zdeňka Zálešáka a Michala Havlíka
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Září 2007

6. 9. 2007 Vernisáž výstavy kreseb a grafiky Zdeňka Zálešáka a keramiky
Michala Havlíka
18. 9. 2007 Bytová poradna – dříve SON
18. 9. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
24. 9. 2007 Valné hromady občanských sdružení Bytové poradny a OSM

Říjen 2007

23. 10. 2007 Bytová poradna – dříve SON
23. 10. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost

Listopad – Prosinec
2007
Listopad 2007

Výstava obrazů Jindřicha Vytisky

8. 11. 2007 Vernisáž výstavy Jindřicha Vytisky
20. 11. 2007 Bytová poradna – dříve SON
20. 11. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
22. 11. 2007 Obvodní konference

Časopis Prahy 8
Časopis OVV ČSSD Prahy 8 vychází od ledna roku 2005. Za časopis plně zodpovídá Milan Hejkrlík. Časopis se Vás snaží pravidelně informovat o všem podstatném, co se děje na Praze 8. Každý časopis je však vždy o spolupráci. Čím více článků od všech členů přijde a bude zveřejněno,
tím bude časopis zajímavější. Za poslední rok činnosti časopisu vyšlo 9 čísel. Myslím, že myšlenka časopisu se velmi osvědčila.
Členská základna
Velkým problémem Prahy 8 je členská základna. K 15. 11. 2006 měla Praha 8 již 90 členů. Rok
předtím dokonce k 1. 1. 2005 měla Praha 8 jen 80 členů, což bylo po Praze 1 nejméně v Praze.
Nyní je toto číslo 94 členů. Někomu se to může zdát jako celkem slušný nárůst, zvláště, když
k poměru k počtu obyvatel jsme již třetí nejmenší okres v České republice. Bohužel tomu tak
není. Další věcí, která by nás měla všechny velmi mrzet, je velká fluktuace našich členů. Za poslední dva roky se vyměnila třetina členů. Lépe řečeno třetina členů, kteří byli před dvěmi lety
členy ČSSD na Praze 8, již není našimi členy. Místo toho však máme plnou třetinu členů nových.
Je potřeba, aby se OVV znovu zamyslel a zracionalizoval práci s novými členy a práci pro získání
nových členů. Dle mého názoru by tím hlavním cílem mohlo být pořádání akcí a poradenské činnosti pro všechny obyvatele Prahy 8.
Komunální politika
Součástí každého jednání OVV ČSSD Praha 8 je i bod komunální politika. Zde informují členové
klubu zastupitelů mimo jiné o posledních událostech na radnici Prahy 8. Navíc za poslední rok
jsou v každém našem časopisu vyhrazeny nejméně 4 strany komunální politice na Praze 8. Samostatnou zprávu o komunální politice dostanete na obvodní konferenci od Ing. Daniela Rödiga.
Závěr
Doufám, že jsem postihl ty největší a nejzajímavější události, které nastaly v posledním roce života ČSSD na Praze 8. Při psaní této zprávy jsem především vycházel ze zápisů OVV a snažil
jsem se co nejvíce postihnout práci celého OVV. Na obvodní konferenci doufám nalezneme
v diskusi další podněty z Vaší strany pro další aktivity OVV.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem členům, kteří v posledním roce dokázali pro ČSSD Praha 8 vykonat kus dobré práce.
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Zpráva o činnosti klubu zastupitelů pro OK
Dle výsledků komunálních voleb, které se konaly v roce 2006, bylo do Zastupitelstva MČ Praha
8 které má 45 členů, zvoleno 8 kandidátů ČSSD.
Všichni zastupitelé Prahy 8, zvolení za ČSSD, se pravidelně scházejí ve vytvořeném Klubu zastupitelů (KZ), jehož první zasedání se konalo v termínu po skončení komunálních voleb, tedy
ještě v roce 2006. Na tomto jednání byl jednomyslně zvolen předseda Klubu zastupitelů, kterým se stal Roman Petrus.
Členové Klubu zastupitelů se dohodli, že pravidelné schůze KZ se budou konat vždy každé druhé pondělí v měsíci. Pakliže se na tom klub usnese, mimořádné jednání KZ se koná i v jiný termín tak, aby klub stihl projednat a zaujmout stanovisko ke všem materiálům, které jsou projednávány na Zastupitelstvu MČ Praha 8.
Na termíny jednání KZ jsou všichni členové v dostatečném časovém předstihu zváni pomocí
SMS zpráv. Přehled docházky na jednáních KZ je součástí tohoto materiálu.
Od začátku roku 2007 do data zpracování této zprávy se konalo 11 schůzí klubu zastupitelů. Informace o průběhu a výsledcích jednání KZ jsou pravidelně zveřejňovány ve vydávaném časopise OVV Prahy 8. Ve zmíněném časopise vycházejí i informace o průběhu konaných zastupitelstev MČ Praha 8.
Asi nejdůležitějším bodem jednání Klubu zastupitelů za uplynulé období bylo projednání prodeje
podstatné části bytového fondu MČ Praha 8. Zastupitelstvo MČ Praha 8 projednávalo záměr
prodat cca 4 000 bytů, s kterými hospodaří. KZ tento záměr projednal na svém jednání a rozhodl se takový záměr nepodpořit. Představitelé Rady MČ Praha 8 KZ nepřesvědčili o správnosti
využití takto získaných finančních prostředků. Také z hlediska spravedlnosti a zachování rovného přístupu vůči všem obyvatelům Prahy 8 KZ takový záměr nepodpořil a držel se tím svého
volebního programu, se kterým šel do komunálních voleb.
K otázce prodeje bytů Klub zastupitelů ČSSD zaujal na svém předchozím zasedání jednoznačné
stanovisko. Jelikož ODS nepřesvědčila klub zastupitelů ČSSD o správnosti využití finančních
prostředků získaných prodejem (o spravedlnosti vůči všem obyvatelům Prahy 8 ani nemluvě),
návrh na privatizaci těchto 4 000 bytů KZ nepodpořil. ČSSD byla ve svém stanovisku jednotná.
Jednotní byli i zastupitelé zvolení za ODS. U ostatních stran pak více či méně zvítězil populismus a prodej bytů podpořily. Stejný názor jako ČSSD vyjádřili 2 zástupci zvolení za KSČM.
Zkrátka záměr prodat oněch zmíněných 4 000 bytů byl schválen.

Přehled docházky jednotlivých členů KZ
(celkem se konalo 11 jednání klubu zastupitelů)
Člen

Přítomen

Ing.Milan Hejkrlík

-----------------------

8x

Ing. Petr Kilián

-----------------------

10x

Ing. Lenka Majerová

-----------------------

10x

JUDr.Ing.Tomáš Novotný

-----------------------

5x

Roman Petrus

-----------------------

11x

Ing. Daniel Rödig

-----------------------

11x

Zdeněk Ševčík

-----------------------

11x

Mgr. Radim Zátopek

-----------------------

10x
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Pravidelné a důkladné projednávání materiálů, jež jsou na programu jednání zastupitelstva MČ
Prahy 8 vedou k tomu, že KZ ČSSD vystupuje navenek jednotně a dodržuje volební program,
s nímž ČSSD šla do komunálních voleb v roce 2006. Za to patří všem členům KZ patřičný dík.
Pro úplnost uvádím ještě přehled účasti zastupitelů na jednáních zastupitelstva MČ Praha 8:
Přehled účasti na jednáních Zastupitelstva MČ Praha 8
(OD začátku tohoto volebního období se konalo 5 schůzí zastupitelstva)
Zastupitel

Přítomen

Ing.Milan Hejkrlík

………………….

4x

Ing. Petr Kilián

………………….

5x

Ing. Lenka Majerová

………………….

5x

JUDr.Ing.Tomáš Novotný ………………….

3x

Roman Petrus

………………….

5x

Ing. Daniel Rödig

………………….

5x

Zdeněk Ševčík

………………….

5x

Mgr. Radim Zátopek

………………….

5x

Informace z komisí a výborů MČ Praha 8
Jména jednotlivých autorů, kteří zpracovali následující odstavce, jsou uvedena v závorce za názvem patřičných komisí.
Autor zprávy nekontroloval u následujících příspěvků jejich věcnou správnost.

Kontrolní výbor (Roman Petrus)
Kontrolní výbor má sedm členů. Jsou zde dva zástupci ČSSD, mimo mě je zde ještě Zdeněk Ševčík, dále pak dva komunisté a tři členové ODS. Pokud se jedná o činnost kontrolního výboru v
tomto roce rozhodl se kontrolní výbor vytyčit si některé body:
1) Zúčastnit se projednávání hospodářských výsledků za rok 2006, které probíhaly na přelomu
února a března 2007.
2) Kontrola hospodaření s finančními prostředky určenými na údržbu veřejné zeleně.
3) Kontrola hospodaření příspěvkové organizace - Jednotka civilní ochrany (JCO).
4) Kontrola hospodárnosti vynaložených prostředků na opravy obecního majetku správními firmami (AUSTIS a.s., JUDr. Hana Slabá a NAVATYP, a.s.)
5) Kontrola hospodaření s majetkem svěřeným MČ Praha 8
* * * * * * * *
Ad 1) 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 zúčastnil, aby se seznámil s loňským plněním rozpočtů u jednotlivých kapitol. Všichni členové výboru se účastnili jednotlivých projednávání a tak mohli seznámit ostatní členy se zjištěnými výsledky. V převážné většině výsledků bylo vše v pořádku. Členy výboru zaujaly jen dílčí výsledky
například nízká výše průměrných financí na platy zaměstnanců ve srovnání s počtem zaměstnanců. Dále byla konstatována nová situace ohledně odboru kultury a především ohledně současného využívání kulturních domů.
Ad 2) Při kontrole odboru životního prostředí byly kontrolovány jednotlivé faktury za tuto činnost a zároveň i to, zda práce je odváděna za běžné ceny a v přijatelné kvalitě. Zároveň byla
kontrolováno i to, zda všechny materiály jsou v pořádku archivovány a katalogizovány. Kontrolní skupina ve složení Dr. Bouša, Ing. Bílková a Ševčík nenašla žádné nesrovnalosti a zároveň
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konstatovala, že vše je vedeno řádně a v pořádku.
Ad 3) Kontrolní skupina informovala o činnosti Jednotky civilní ochrany, o rozpočtu této organizace a dalších poznatcích. Diskuse se nadále vedla o potřebnosti či nepotřebnosti této organizace. Kontrolní skupina neshledala v kontrolovaných fakturách žádný problém.
Ad 4) Kontrolní výbor si v druhé polovině roku vytyčil kontrolu správních firem. O této kontrolní
činnosti jsou jednotlivé subjekty informovány. Kontrola proběhne v měsíci říjnu. Budou kontrolovány především činnost a následná fakturace této činnosti. Informace o výsledcích kontroly v
době tvorby tohoto materiálu nejsou zatím k dispozici.
Ad 5) Tento bod bude probíhat v měsících listopadu a prosinci. Proto nejsou informace v době
tvorby tohoto materiálu zatím k dispozici.

Komise pro bytové a nebytové prostory (Roman Petrus)
Jednání bytové komise se velmi špatně popisují. Většina problematiky je takového rázu, že jej
není možné zveřejňovat. Tato problematika je velmi specifická a je jí nutno posuzovat případ od
případu. Bytová komise se setkává od skutečně nutných a akutních případů, kde je nutné přidělit byt, např. při narození dětí, po výměny bytu za větší. Na druhou stranu je v bytové komisi
projednávána i celá řada případů, kdy lidé opakovaně neplatí za bydlení a přesto nejrůznějšími
cestami se snaží získat různé výjimky. Toto je však převážná práce bytové komise. Pokud jde o
další práci, komise projednávala následující:
- Nejdůležitější bod byl zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. orientačně takto:
1. kategorie - 24,0% - 9,15 Kč/m/měsíc
2. kategorie - 34,0% - 9,45 Kč/m/měsíc
3. kategorie - 39,0% - 8,42 Kč/m/měsíc
4. kategorie - 51,2% - 7,91 Kč/m/měsíc
- Bytová komise přidělila 10 bytů pro obecnou prospěšnost - byly přiděleny Servisnímu středisku, které je příspěvkovou organizací Městské části s tím, že v těchto bytech budou uspokojovány krátkodobě potřeby učitelů městské části.
- Bytová komise řešila počet bytů pronajatých pro obecnou prospěšnost zaměstnancům PČR a
Městské policie. Bytová komise byla seznámena s počtem pronajatých bytů v letech 2005-2006.
Komise se shodla na tom, že pokud jde o tuto problematiku, tak byty pro Městskou policii bude
přidělovat bez problému, avšak u státní policie a dalších složek již bude postupovat případ od
případu a více důrazněji.
- Pronajímání v současné době volných bytů. Výběrová řízení na pronájem bytu za 1. nájemné,
budou uplatňována dvěma způsoby:
a) se závazkem provést nutné opravy bytu v určeném rozsahu technickém i do výše nákladů, s
kriteriem výše nabídnutého prvního nájemného,
b) pouze s kriteriem výše nabídnutého prvního nájemného.
Jedná se zejména o byty v domech, které byly doporučeny k privatizaci (= prodej). Výše minimální nabídky 1. nájemného bude stanovena tak, aby v prvním případě tvořila součet nákladů
oprav a 1. nájemné za m2 stejnou částku jako v případě vyhlášení pouze za 1. nájemné bez závazku oprav.

Redakční rada Osmičky (Roman Petrus)
Redakční rada se v tomto roce sešla pouze dvakrát. V redakční radě je za ČSSD Roman Petrus,
jinak je složena z šéfredaktora - úředník MČ, tří členů ODS a po jednom členu za KSČM a stranu
zelených. Redakční rada se během dvou zasedání shodla na názoru, že je potřeba současné noviny změnit na časopis. Vzhledem k termínům, kterými jsme vázáni by tato změna měla nastat
od dubnového, spíše pak od květnového čísla 2008. Časopis by měl mít formu A4 a mít přibližně
20 - 24 stran. Dále se Redakční rada rozhodla zastavit klasickou politickou inzerci. Místo toho
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opozice prosadila, že každý politický klub zastoupený v zastupitelstvu zde bude mít jasně vyinzerované tzv. poslanecké dny pro veřejnost. Kromě toho bude zavedena i nová rubrika Fórum,
kde bude na dané téma moci každá strana vyjádřit k tématu svůj názor. Do Osmičky se podařilo
prosadit většinu akcí občanských sdružení při ČSSD. Je však potřeba připomenout, že chybí
články od členů ČSSD, které by měly obsahovat komunální politiku o Praze 8.

Kulturní komise (Roman Petrus)
Tato komise se sešla pouze třikrát. V komisi je za ČSSD př. Petrus a z řad občanů je zde pan
Hacker. Pozitivní zprávou bylo to, že se oddělení kultury změnilo na odbor kultury. V prvním
půlroce se stabilizovala situace na odboru kultury. Odbor kultury na rozdíl od předchozích období preferuje akce ani ne tak kulturní, jako především zájmové. Tedy akce typu „Psí den“ či
„Běhy v zámeckém parku“. Je však pravda, že tyto akce mají poměrně slušnou účast.
Pokud jde o kulturní stánky na Praze 8, tak je nutné konstatovat, že Kulturní dům Krakov se postupně mění v dům, který žije nejrůznějšími kurzy pro děti a rodiče. Jediným kulturním centrem, které je dlouhodobě nevyužíváno je Kulturní dům Ládví, který již ale nespadá pod odbor
kultury, ale převzalo jej kompletně Servisní středisko. Loutkové divadlo Jiskra je tak jediným
dlouhodobě výborně pracujícím kulturním centrem na Praze 8.
- Odbor kultury ÚMČ Praha 8 se zabýval i prostorem Kobyliské střelnice. Na žádost Magistrátu
provedla firma VAS v.o.s. restaurátorský průzkum Kobyliské střelnice. Závěrem je odhad nákladů na celkovou opravu ve výši 2,5 mil. Kč. Střelnice je Národní kulturní památkou, odbor
kultury zkusí zajistit finanční prostředky na její opravu na Magistrátu, případně ministerstvu
kultury či obrany.
- Vydavatelství Milpo plánuje na přelomu rok 2007/2008 vydání knihy o Praze 8 (poprvé od roku 1996). Původní plán vydavatele, aby radnice přispěla částkou cca 250 tisíc Kč, jsem zamítl.
Praha 8 pouze odkoupí knihy pro vlastní využití, za cca 50 tisíc korun. Obsah bude konzultován s ÚMČ Praha 8, který má právo veta.
- Nejzajímavější akcí v tomto roce byla akce Výstava k 65. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, což dle mínění odboru kultury byla nejnavštěvovanější akce za poslední tři roky. Během
Evropských dní historického dědictví byl poprvé otevřen Libeňský plynojem pro veřejnost.

Finanční výbor (Ing. Daniel Rödig)
V tomto výboru za ČSSD zasedá Tomáš Novotný a Daniel Rödig. Výbor je sedmičlenný. Do data
zpracování této zprávy se konalo 9 zasedání Finančního výboru. Výbor zasedá zpravidla jednou
měsíčně a zápisy ze schůzí Finančního výboru jsou k nahlédnutí v Grabově vile. Vzhledem
k tomu, že první jednání Finančního výbor se v tomto volebním období konalo dne 29.1.2007,
se Finanční výbor již nezapojil do procesu tvorby rozpočtu ÚMČ na tento rok. Na svých jednáních Finanční výbor projednával především rozpočtová opatření v roce 2007, která souvisejí
s provozem ÚMČ Praha 8. V současné době se připravuje rozpočet na rok 2008 a Finanční výbor
si na své další jednání pozve vybraného zástupce ÚMČ, aby osvětlil své finanční požadavky na
příští rok.
Finanční výbor dal Radě MČ Praha 8 doporučení, aby se do nových smluv upravujících nájemní
vztahy zanesla povinnost nájemce složit vratnou kauci ve výši 3 měsíčních nájmů. Tímto způsobem se dle Finančního výboru v budoucnu zamezí vzniku dlužníků, kteří vytvoří dluh vůči MČ a
nesplatí ho. MČ je pak nucena tuto pohledávku odepsat jako nedobytnou. Dle posledních informací Rada MČ tento návrh do nových smluv zapracovala.

Komise pro obecní majetek (Ing. Daniel Rödig)
Za ČSSD byli do této komise jmenováni Jiří Kubovič, Daniel Rödig, a Radim Zátopek. Jiří Kubo-
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vič se v průběhu tohoto roku omluvil a z důvodu nadměrného pracovního vytížení v tomto volebním období rezignoval na všechny volené funkce v ČSSD. Nedostatek času je i důvodem pro jeho
malou účast na jednáních této komise. Konkrétní přehled docházky na jednání výborů a komisí je
součástí tohoto materiálu.
Majetková komise se v tomto volebním období do doby zpracování tohoto materiálu sešla 8x.
Schází se zpravidla jednou měsíčně. Na jejích zasedáních jsou projednávány především otázky
týkající se pronájmu nebytových prostor na Praze 8. V této souvislosti se Majetková komise snažila upravit nájemní vztahy například s nájemci ateliérů, které byly pronajímány z cenu mnohem
nižší, než je v dané lokalitě obvyklé. Z tohoto důvodu doporučila Radě MČ nájemné navýšit a
v případě nesouhlasu ze strany nájemců smlouvy o nájmu vypovědět. Majetková komise se ve
svých doporučeních Radě MČ Praha 8 snaží o to, aby v najímaných prostorách v Praze 8 nebyly
provozovány pouze herny a bazary, ale aby zde byly provozovány i služby pro obyvatele Prahy 8.
Informace o jednání komise vycházejí pravidelně v časopisu OVV a zápisy jsou pro zájemce
k dispozici v Grabově vile.

Dopravní komise (Ing. Daniel Rödig)
Dopravní komise do data zpracování této zprávy měla 6 zasedání. Za ČSSD se jednání této komise účastní Petr Kilián a Daniel Rödig. Na zasedáních komise jsou probírána témata související
s rozvojem MČ Praha 8 a s dopravními omezeními na jejím území. Na jednání Dopravní komise
jsou projednávány i podněty došlé od občanů, které se týkají především bezpečnosti automobilového provozu a neukázněnosti v parkování automobilů. Na jednání Dopravní komise byla diskutována problematika Vietnamského tržiště na Palmovce, kde je v současné době podstatná většina
prodejních stánků již zrušena. Na jednání komise byl projednáván stav prací v tzv. „Chodníkovém
programu“, v rámci nějž jsou opravovány komunikace pro pěší na území Prahy 8. V současné době se práce dokončují. Dohled nad kvalitou prací je zabezpečován ÚMČ Praha 8. V rámci tohoto
programu byly opraveny i některé chodníky nad rámec původní smlouvy.
Na jednání Dopravní komise byla projednávána i otázka Informačních radarů. Záměrem MČ Praha
8 je zřídit na některých nebezpečných úsecích (např. před školami) informační radary, které by
řidičům ukazovaly jejich současnou rychlost. Akce má být financována z rozpočtu MČ Praha 8 na
rok 2008. Tuto akci Dopravní komise po rozsáhlé diskusi jednohlasně podpořila.

Komise pro územní rozvoj (Mgr. Radim Zátopek )
Tato osmičlenná komise se schází pravidelně jednou za měsíc. ČSSD zde zastupují Radim Zátopek a Karel Šašek. Cílem této komise je průběžně optimalizovat poměr využití jednotlivých ploch
a území Prahy 8 ve smysluplný a funkční celek a to v souladu s Územním plánem Hlavního města
Prahy. Řeší se zde estetičnost nových projektů, vhodnost jejich realizace a možné budoucí dopady jak na naše občany, tak i na přírodu. Schvalují se zde návrhy na změny územního plánu, či jeho úpravy. Navrhují se nová rozvojová území v souladu s potřebami obce a řeší se revitalizace
těch stávajících. Komise pod vedením hlavního architekta pro Prahu 8 Ing. Petra Mareše tvoří velmi dobrý a odborně vybavený tým, který si uvědomuje, že dnes řešené projekty budou ovlivňovat život mnoha dalších generací. Výstupy zde navržené se pak postupují Radě k projednání. Dalším důležitým úkolem komise je doporučit Radě řešení individuálních žádostí jednotlivých občanů
a organizací o změnu územního plánu. Většinou se jedná o změnu nestavební parcely na stavební pozemek, či navýšení koeficientu zastavěnosti.

Komise pro národnostní menšiny (Kateřina Kubešová)
Do komise pro národnostní menšiny byli jmenováni za ČSSD Jaroslav Šikula a Kateřina Kubešová.
Komise pro národnostní menšiny se od ledna r. 2007 do října r.2008 sešla 7x. Komise se schází
pravidelně jednou měsíčně. V současné době komise nevidí, že by z činnosti komise připadal
v úvahu nějaký výstup pro Radu. K tomu může dojít po dokončení jednání s romskými iniciativami, které připadají zatím v úvahu jako jediné, které mají určité problémy a komise jim bude věnovat pozornost. Jiné národnostní menšiny se na našem obvodu neorganizují. Členům komise
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byl doporučen RMČ Praha 8 k prostudování návrh koncepce politiky hl.m. Prahy ve vztahu
k romské komunitě tak, aby mohli čerpat pro svoji práci v budoucnu.

Komise pro výchovu a vzdělávání (Eva Rudová)
Byly projednávány 2 žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu městské části – žádost soukromé
osoby a žádost zájmové taneční skupiny. Žádostem nebylo vyhověno. Komise vzala na vědomí,
že bude informovat zastupitele ze svých politických klubů o tom, že byl stanoven počet členů
školních rad na tři na každé škole a o tom, aby se z řad zastupitelů přihlásili zájemci o členství
ve školních radách, které jsou sestavovány v souladu se školským zákonem. Též byla projednána žádost obchodní akademie Hovorčovická o prodloužení nájmu školních budov o deset let a
žádost sportovního oddílu JOUDRS týkající se umístění reklamní cedule s logem sponzora
v areálu školního hřiště. Bylo doporučeno řešit záležitost ve spolupráci s majetkovým odborem
městské části standardním způsobem.
Komise byla seznámena s výší nákladů na vybudování softbalového areálu při ZŠ Dolákova a
s informací o grantech na rok 2007, při jejichž získání uspěla ZŠ Hovorčovická a ZŠ Glowackého. Školské komisi byla předložena žádost o finanční podporu 1. FC Prosex Čimice, které nebylo
vyhověno, vzhledem k tomu, že tato pomoc je možná v rámci využití grantových témat vyhlašovaných Magistrátem hl. m. Prahy. Školská komise byla informováno o průběhu a přípravách zápisů do mateřských škol na Praze 8. Dále projednávala přijetí ředitele ZŠ Libčická v rámci výběru z několika kandidátů a doporučila k přijetí na tuto funkci Mgr. Štěpánku Sýkorovou.
Členové komise byli informování o zvýšení počtu nově otevíraných tříd mateřských škol od 1.
9. – 1 třída a od 1.1. 2008 – 1 třída. Dále byli informování o stavu prodejů objektu Střížkov a
V Holešovičkách, kde bude vyčkáno do září a v případě neuhrazení kupní ceny od nabývající firmy bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Komise se zabývala stavem školních hřišť při základních školách MČ Praha 8, kde bylo doporučeno přihlédnout ke komplexním možnostem rozvoje
např. atletické dráhy nikoliv u každé školy, ale v případě několika škol v okolí s výstavbou jen u
jedné ZŠ, aby docházelo k účelnému vynakládání prostředků MČ, jelikož školy v okolí mohou takového areálu využívat společně. Jako další bod projednala komise žádost HMP o odsvěření areálu ZUŠ Klapkova včetně pozemků a doporučila Radě MČ Praha 8 žádosti magistrátu vyhovět a
předmětný areál vrátit MHMP za účelem rozvoje školy formou investic z magistrátu.
Komise byla informována o počtech dětí v ZŠ a MŠ MČ Praha 8 a o otevření dvou nových tříd
MŠ. Dále byla informována o situaci týkající se prodeje objektu V Holešovičkách, kde nebyla zaplacena firmou BST kupní cena a bylo navrženo v případě nezaplacení v náhradním termínu odstoupení od smlouvy a vyhlášení nového výběrového řízení na prodej objektu RMČ Praha 8. Komisí byly projednávány návrhy účasti na grantech pro rok 2008, týkající se výstavby a úprav
hřišť základních škol. Komise doporučuje souhlasit se spoluúčastí MČ Praha 8 na případné realizaci grantů v roce 2008, a to ve výši - pro ZŠ Molákova - 400. 000,- Kč, ZŠ Glowackého –
944.000,- Kč, ZŠ Hovorčovická – 374.600,- Kč, ZŠ Burešova – 1.199.400,- Kč. Dalším bodem
jednání komise byla směna pozemků s Magistrátem HMP – objekt Hnězdenská 549
v katastrálním území Troja.
Komise s návrhem směny souhlasila. Bodem jednání byl dále návrh na rozšíření pojistné smlouvy MČ Praha 8 s HVP o pojištění odpovědnosti, kde komise doporučila RMČ její navýšení. Posledním bodem jednání komise byl návrh na odebrání tzv. „plné právní subjektivity“ ZŠ Na Korábě a základní a mateřské škole Mazurská.

Komise sociální a zdravotní (Jana Štollová)
Převážná většina problematiky, kterou se zabývá Sociální a zdravotní komise, se týká bytové
situace osob nacházejících se v obtížné sociální situaci. Komise projednává přidělování bytů ze
sociálních důvodů, umístění do azylových a sociálních bytů, schvaluje přidělování bodů žadatelům o nájem obecního bytu z hlediska zdravotního a sociálního. Bylo rozhodnuto o přednostním
přidělováním bytů lidem umístěným v azylových domech, sociálních a azylových bytech. Z další
činnosti komise lze zmínit například doporučení, aby se MČ Praha 8 zapojila do pilotního
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projektu přidělování poukázek na potraviny a věci základní osobní potřeby občanům, kteří pobírají sociální dávky. Výplata části dávek sociální péče bude touto formou realizována.

Komise pro památkové zóny (Ing. Daniel Rödig)
Do této komise byli za ČSSD nominováni Daniel Rödig a František Matyáš. V roce 2007 nebyla
komise svolána ani jednou. Z tohoto důvodu nelze podat informace o výsledcích jejího jednání.

Komise protidrogová (Ing. Lenka Majerová)
Protidrogová komise se zabývá protidrogovou politikou, tzn. bojem proti drogám, návykovým
látkám a jiným negativním vlivům. To se týká především žáků základních a středních škol.
Všechny základní a střední školy jsou informovány a spolupráce s nimi je na dobré úrovni. V poslední době nebyl u žáků a studentů zaznamenán žádný výskyt drog. Ojedinělé případy byly zaznamenány pouze s výskytem alkoholu u žáků ZŠ a byly včas podchyceny. Problémy s návykovými látkami se vyskytují převážně u bezdomovců v oblasti pod plynojemem a okolí. Tato situace se řeší s majitelem pozemku, se společností České dráhy. Další problémy jsou opět převážně
s bezdomovci a vyskytují se v okolí metra Palmovka, parkoviště před ubytovnou ul. Vojenova,
Karlínské nám. a Florenc.Tuto situaci řeší 1x týdně dva terénní pracovníci. MHMP bylo vyhlášeno
výběrové řízení na projekty protidrogové politiky "Zdravé město Praha 2008". Všechny organizace a školská zařízení na území MČ Praha 8 jsou pravidelně informovány. Statistika během posledních 6 měsíců vypadá následovně: 201 kontaktů, vydáno 1622 injekčních jehel, sebráno
1438 použitých jehel.

Komise pro informatiku (Ing. Milan Hejkrlík)
Komise informatiky se vzhledem k povaze své činnosti scházela v uplynulém období jen ad hoc
dle vzniklé potřeby. Prioritními tématy, které byly probírány bylo zvýšení pokrytí městské části
bezplatným připojením k internetu na bázi WIFI. V současné době funguje 6 přístupových míst Na Žertvách 29, Nad Šutkou 21, Thámova 7, Davídkova 37, Novákových 8 a Chabařovická
1125. Dále byla diskutována témata výstavby sítě, která propojí veškeré školy zřizované městskou částí s Úřadem městské části Praha 8, změny struktury internetových stránek Prahy 8 a
změny struktury emailových adres pracovníků úřadu.

Komise pro bezpečnost a pořádek (Ing. Milan Hejkrlík)
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek zřízená Radou Městské části Praha 8 se v roce 2007
scházela s výjimkou letních prázdnin v pravidelných měsíčních intervalech. Prvořadým úkolem
komise je ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy a Policií České republiky vytipovávat problémové lokality z hlediska četnosti narušování veřejného pořádku a problematiky vyššího náporu kriminality. V této souvislosti se pravidelně zabývá podáními občanů, kteří upozorňují zejména na nedodržování nočního klidu v okolí pohostinských provozoven a heren. V této
souvislosti se komisi osvědčila spolupráce s oběmi bezpečnostními složkami a operativně byl zajištěn zvýšený dohled v okolí takovýchto provozoven. Občané dále často upozorňují na vzrůstající kriminalitu (vykrádání sklepů, vykrádání automobilů, přepadení důchodce) v sídlištních lokalitách (Invalidovna, Bohnice). Ve všech případech byli podněty předány Policii České republiky
a vedení místního oddělení Policie v Libni a Bohnicích kontaktovalo majitele domů s tím, že
v daných lokalitách bude výrazně posílena hlídková činnost.
Komise se zároveň průběžně intenzivně zabývá možností výstavby autonomního kamerového
systému. Současný systém, který provozuje hlavní město Praha nepokrývá veškeré problémové
lokality a městská část nemá prakticky žádnou přímou možnost jeho rozšíření. Komise doporučila radě městské části využít některého z dotačního titulu, ať již z prostředků EU, hlavního
města Prahy či Ministerstva vnitra, a nechat zpracovat projekt, který by vedl ke snížení pouliční
kriminality. Toto doporučení bylo akceptováno a v současné době je projekt v přípravné fázi.
Odhadované náklady na výstavbu vlastního kamerového systému se budou pohybovat ve výši

Deváté
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cca 70 mil. Kč, na kterých se městská část bude podílet zhruba 10%, zbytek bude zajištěn
z externích zdrojů. V prvé řadě budou kamery nainstalovány poblíž stanice metra Palmovka a
mateřské školy Kotlačka, která se jeví dle poznatků obou bezpečnostních složek, jako nejvíce
problémové místo z hlediska drobné kriminality.

Komise pro životní prostředí (Ing. Petr Kilian)
Vzhledem ke skutečnosti, že mi informace o zasedání komise pro životní prostředí jsou předávány pouze sporadicky, zúčastnil jsem se pouze dvou zasedání komise. Osobně jsem kontaktoval
předsedu komise a požádal jej aby mi informace zasílal elektronicky. Na svých zasedání se komise pro životní prostředí zabývala zejména problematikou kvality údržby městské zeleně na
území městské části, problematikou sportovišť a dětských hřišť. Vyjádřila svůj postoj
k předloženým návrhům na úpravu některých lokalit městské části – např. projekt úpravy zeleně v oblasti Tišnova, stavem parkových cest v Tomayerových sadech a další. Za mé přítomnosti
nebylo zaujato žádné jednoznačné stanovisko k problematice městského okruhu ani obchvatu
hlavního města Prahy.

Komise

Jednání celkem Zástupce

Komise sociální a zdravotní

7

Komise pro bytové a nebytové prostory

7

Komise pro obecní majetek

9

Ing.Lenka Majerová

Přítomen
3x

Jana Štollová

5x

Zdeněk Ševčík

7x

Jiří Reiner

7x

Roman Petrus

6x

Mgr. Radim Zátopek

7x

Mgr. Jiří Kubovič

4x

Ing. Daniel Rödig

8x

Komise pro životní prostředí

4

Ing. Petr Kilián

2x

Komise pro územní rozvoj

9

Mgr. Radim Zátopek

7x

Karel Šašek

3x

Ing. Milan Hejkrlík

4x

Roman Minařík

3x

Komise pro bezpečnost a pořádek

Komise pro informatiku

Komise pro výchovu a vzdělání

Komise dopravní

Komise kulturní

4

3

6

7

3

Ing. Milan Hejkrlík

1x

Karel Zemek

0x

Ing. Lenka Majerová

6x

Eva Rudová

5x

Ing. Petr Kilián

3x

Ing. Daniel Rödig

5x

Roman Petrus

2x

Martin Hacker

2x

Komise protidrogová

2

Ing. Lenka Majerová

1x

Komise pro památkové zóny

0

Ing. Daniel Rödig

0x

František Matyáš

0x

Jaroslav Šikula

5x

Komise pro národnostní menšiny

7

Kateřina Kubešová

4x

Redakční rada

3

Roman Petrus

3x

Kontrolní výbor

8

Roman Petrus

8x

Zdeněk Ševčík

7x

Ing. Daniel Rödig

9x

JUDr. Ing.Tomáš Novotný

3x

Finanční výbor

9
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Kvalitní docházka všech členů KZ a členů ČSSD nominovaných do komisí, je důležitá nejen pro
kvalitní informovanost všech členů ČSSD, ale i pro dobrý obraz ČSSD jako politické strany. Nicméně je vhodné zdůraznit, že u několika jedinců jejich docházka na jednání orgánů, kam se nechali nominovat a zvolit, jen těsně překračuje 50% hranici. U těchto jedinců je pak vhodné zvážit další setrvání v takových orgánech.
Zprávu zpracoval Ing. Daniel Rödig

Návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 pro rok 2008
Na straně 15 tohoto časopisu je OK ČSSD Praha 8 předkládán návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha
8 na rok 2008. Návrh rozpočtu je zpracován ve formátu, který byl vyžadován KVV ČSSD Praha.
Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází z rozpočtu OVV, který byl schválen pro rok 2007. Zároveň
byl při tvorbě předkládaného návrhu rozpočtu brán v úvahu současný vývoj spotřeby energií a
služeb.
Návrh rozpočtu na rok 2008 byl sestaven jako vyrovnaný.
Celkové náklady OVV ČSSD Praha 8 v nadcházejícím roce jsou předpokládány v úhrnné výši 136
750,- Kč. Nejvyšší nákladovou položkou předkládaného návrhu rozpočtu tvoří spotřeba energií.
Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází ze současné spotřeby energií, přičemž počítá s avizovaným
zvýšením cen energií o cca 10%.
Na příjmové straně návrh rozpočtu počítá se zaplacenými členskými příspěvky a s dotací SÚVV
ve výši 88 400,- Kč. Pro výpočet této částky dotace byla použita současná výše dotací poskytovaná KVV.
Materiál je předkládán OVV jako informativní, byl zpracován na základě požadavku KVV, které
má návrh rozpočtu OVV zařazen na programu svého říjnového jednání.

Jan Vašek a Daniel Rödig

Občanské sdružení OSM
Zveme vás na výstavu
Jindřicha Vytisky
která se koná od
1. 11. do 27. 12. 2007
v Informačním středisku Zenklova 27,
Praha 8
Vernisáž 8. 11.
2007 17 hod.
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Návrh rozpočtu na
rok 2008
OVV ČSSD Praha 8

příjmy - výnosy

tis.Kč

nájmy,služby

výdaje - náklady
Spotřeba materiálu vč.
PHM

úroky přijaté, fin.výnosy

150 Kč Spotřeba energií

prodej DHM,materiálu

---

Voda

dary přijaté

---

Elektřina

tis.Kč

pozn.

1 000 Kč
60 650 Kč el.en.,plyn,voda
1 300 Kč Dle roku 2007 (vč.
zdražení)
15 350 Kč Dle roku 2007 (vč.
zdražení)
44 000 Kč Dle dokladů v roce
2007

Členské příspěvky

48 200 Kč Plyn

Zatupitelé + čl. výborů

36 200 Kč opravy,údržba

3 000 Kč revize hasicích přístr., ost.

Čl. příspěvky

12 000 Kč opravy PC, rozmn.
techn.

3 000 Kč Výměna toneru, servis tisk.

ostatní - rozepsat:

dotace SÚVV:

cestovné

---

repre + dary poskytnuté

8 700 Kč

Občerstvení

4 000 Kč

Sanita, hygiena

2 100 Kč

Elektro

2 600 Kč

88 400 Kč telefony
Mobilní telefon
VOIP telefon
Internet

15 000 Kč
1 500 Kč
12 000 Kč

poštovné

5 000 Kč

akce - propagace

7 000 Kč

Nájem celkový

27 000 Kč

čistý nájem

26 736 Kč

popl. za komín
nákup zařízení

Příjmy celkem:

28 000 Kč

264 Kč
---

Ostatní náklady:

2 100 Kč

Bankovní poplatky

2 100 Kč

136 750 Kč Výdaje celkem:

136 750 Kč
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Bazén - je to náhoda, nebo náš přístup ?
Vážení,
na předminulé schůzi MO Čimice jsem se zmínil o mém článku k bazénu „Šutka“, který měl být uveřejněn
v deníku Právo v dubnu nebo v květnu (před volbami) minulého roku. Po vyjednávání, které trvalo cca tři
týdny jsem odjel na léčení, ale pokračoval jsem v dopisování, urgencích a telefonátech s Právem
(redaktorem Josefem Kalesem), kdy konečně článek vyjde. Po návratu jsem zjistil, že pan Kales již v Právu
nepracuje a jeho problematiku má na starosti pan Mračno, který o záležitosti nic nevěděl.
Během dopisování a rozhovorů s redakcí jsem přistoupil na zkracování článku , ale velmi vadilo i to, že se
měly za měsíc konat volby a že by nebylo vhodné uveřejňovat věc, která by mohla být vykládána jako
předvolební a tedy tendenční.
Cca dva nebo tři měsíce po volbách byl v tisku uveřejněn článek pana radního Klegy , že vzhledem i ke
snaze uspořádat v Praze olympiádu bude podpořena stavba Šutky. Článek obsahoval i některé věcné shody s mojí verzí. Předvolební kritika neprošla a povolební reklama ODS ano.
Co si o tom a o nezávislosti Práva myslet posuďte sami.

Bazén - je to náhoda, nebo náš přístup ?
Naše úspěchy na vrcholných světových sportovních kláních by mohly být lepší, povzdechneme si jen jednou
za čtyři roky po olympiádách.
To platí i o plavání. Dostatečně široká základna sportovních zařízení - plaveckých bazénů, je předpokladem,
aby co nejvíce mladých lidí mělo možnost otestovat svoje vlohy.
Staráme se skutečně o to, aby zejména mladí mohli sportovat ? Neříkali jsme snad už kdysi, že např. plavání patří k základním dovednostem, které by měl zvládat každý a to co nejdříve, aby utonulo co nejméně
dětí? V počtu dětí-neplavců se dostáváme na horší stav než před deseti lety. Je jenom náhoda, že
v plavání jsme (s výjimkou skoků do vody) nezískali na olympiádě nikdy (za celou jejich historii) nejen nejcennější medaili, ale žádnou? Přitom jen v plaveckých disciplinách se rozdělovalo na letní olympiádě
v Aténách 72 medailí. Nebylo by účelné sportování ve volném čase podpořit? I zdravotním pojišťovnám by
pak zřejmě klesly náklady. Přitom plavat v bazénech je možné po celý rok a plavání patří k nejzdravějším
sportům.
Jsou místa, kde v Praze není ani jediný bazén. Jde o Bohnice a okolní sídliště, tj. Velkou skálu , Čimice, Písečnou , Sokolníky i okolní obce např. Chabry atd. V této aglomeraci cca o 50 000 obyvatel není ani jeden krytý bazén nebo koupaliště, ale zato její sever lemuje jedna z největších skládek komunálního odpadu
v Praze. Tohoto nedostatku si sice už v roce 1987 všimli pražští radní a začali stavět bazén Šutka na sídlišti
Písečná, ale ten pro někdy i objektivní potíže, které dnes již pominuly, není stále po 19 letech dostavěn.
Přitom Praha a její některé části jsou na tom z hlediska dostupného plavání velmi špatně a daleko za řadou
i okresních měst. Ve srovnání se světem jsme v ČR velmi pozadu zejména v bazénech, které mají 50 m
délku.
Je zřejmé, že radní Prahy ani Prahy 8 nemají potřebu si zaplavat v místě bydliště, vždyť jde jen o sídliště (i
když velikosti krajského města) a tam lidé jen přespí a co by chtěli víc – dostupnost jednoho ze základních
sportů - plavání pro děti a starší, kteří neradi cestují příliš daleko, je nezajímá.
Jsou i úvahy udělat z rozestavěného bazénu Šutka, dosud navrženého s kvalitními parametry i pro plavecké závody na mezinárodní úrovni, jen koupaliště. Je to sice lepší než nic, ale pro kvalitní sport to je stejně
nedostatečné asi jako dětské kluziště pro hraní ligového ledního hokeje. Ale u nás je všechno možné – jen
jednou za čtyři roky nám to připomenou volby nebo vrcholová sportovní klání, tak co. Je zajímavé, že okolní menší města mají vlastní bazény (Neratovice, Kladno, …) asi si tam musí lidí-voličů více všímat a investici do zdraví a kvalitního využití volného času nedávají na poslední místo jako v Praze 8. Někde to jde.

Ladislav Štrupl

