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Listopad 2008

POZVÁNKA
Vážená přítelkyně, Vážený příteli, srdečně Vás zvu na konferenci ČSSD Prahy
8, která se uskuteční 8. 11. 2008 od 10.00 hod. (Prezence začíná v 9.30 hod.)
Místo konání: Sekretariát OVV ČSSD Praha 8, Zenklova 27, 180 00 Praha 8 - Libeň
Uvnitř tohoto vydání:
Pozvánka a návrh
programu OK

1

Zpráva předsedy
OVV ČSSD Praha 8
o činnosti
organizace

2
6

Návrh rozpočtu
OVV ČSSD Praha 8
na rok 2009

7

Zpráva předsedy
Klubu zastupitelů
ČSSD Praha 8 o
činnosti

8
15

Zpráva o
hospodaření za 3
čtvrtletí roku 2008

16

Číslo měsíce

46
Tolik delegátů bude
rozhodovat na obvodní
konferenci Prahy 8

Návrh programu:
1) Zahájení konference a přivítání hostů
(vyhlášení diskuse bude ke každému bodu programu zvlášť, zprávy nebudou čteny,
jen uvedeny, jsou písemně v tomto časopisu)
2) Volba pracovního předsednictva
3) Schválení programu OK
4) Volba komisí mandátová volební
návrhová zapisovatel ověřovatel
5) Zpráva mandátové komise (a dále v průběhu OK dle potřeby)
6) Zpráva předsedy OVV
7) Vystoupení hostů, zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti Klubu zastupitelů, vše
v přestávkách následujících voleb
8) Volba předsedy OVV
9) Určení počtu členů nového OVV a nové OKK a návrh na schválení volby místopředsedů
OVV na 1. zasedání OVV
10) Volba členů a náhradníků Obvodního výkonného výboru, OVV
10a) Volba členů Obvodního výkonného výboru, OVV
10b) Volba náhradníků Obvodního výkonného výboru, OVV
11) Volba členů a náhradníků Obvodní kontrolní komise OKK
11a) Volba předsedy Obvodní kontrolní komise, OKK
11b) Volba členů Obvodní kontrolní komise, OKK
11c) Volba náhradníka Obvodní kontrolní komise, OKK
11d) Volba kandidáta na člena Krajské kontrolní komise, KKK (volí Krajská
konference)
12) Volba člena a náhradníka Krajského výkonného výboru Praha, KVV
12a) Volba člena Krajského výkonného výboru Praha, KVV (schvaluje Krajská
konference)
12b) Volba náhradníka Krajského výkonného výboru Praha, KVV (schvaluje Krajská
konference)
13) Volba člena a náhradníka ÚVV
13a) Volba člena ÚVV (potvrzuje Sjezd)
13b) Volba náhradníka ÚVV (potvrzuje Sjezd) (nominace dle předchozí volby)
14) Volba delegátů a náhradníků na Krajskou konferenci, KK
14a) Volba delegátů na Krajskou konferenci, KK
14b) Volba náhradníků na Krajskou konferenci, KK (nominace dle předchozí volby)
15) Volba delegáta a náhradníka na Sjezd ČSSD
15a) Volba delegátů na Sjezd ČSSD
15b) Volba náhradníka na Sjezd ČSSD (nominace dle předchozí volby)
16) Volba kandidáta čestného hosta na Sjezd ČSSD (volí Krajská konference)
17) Různé, usnesení a závěr
Těším se na Vaši účast

Roman Petrus, předseda OVV ČSSD Praha 8
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Zpráva předsedy OVV ČSSD Praha 8 o činnosti 2006—2008
Roman Petrus, Předseda OVV
Váţení přátelé,
je mým úkolem Vás informovat o činnosti OVV ČSSD na Praze 8 od poslední volební obvodní konference, která proběhla
25. listopadu 2006. Uplynulo jiţ přes dva roky od zvolení současného OVV a já se pokusím Vám sloţit účty i touto zprávou. Dnešním
dnem OVV v tomto sloţení končí a já bych byl rád, aby nový OVV měl jasně vyloţené karty a mohl okamţitě začít pracovat. Dovolím si
toto sdělení koncipovat do několika bodů. Ve kterých si Vás dovolím provést činností OVV v průběhu dvou let.
Účast členů a jejich práce
Nejprve mi dovolte trochu statistiky. Proběhlo celkem osmnáct jednání OVV, která byla vţdy usnášeníschopná. Ukázalo se tedy,
ţe sníţení počtu členů z historického počtu 15 na současných 13 členů je v pořádku a nijak tato změna neovlivnila usnášeníschopnost
tohoto orgánu. Níţe si dovolím předloţit celkový přehled účasti jednotlivých členů v procentech. Obrázek o účasti si udělejte nejlépe sami.
Jména členů OVV

Počet

Počet

Procentní

účastí

maximálně

účast

možných účastí

Baxa Josef
Hejkrlík Milan
Janeček Václav
Kilian Petr
Kubešová Kateřina
Jiří Kubovič
Majerová Lenka
Máša Miloš
Petrus Roman
Rödig Daniel
Rudová Eva
Šašek Karel
Ševčík Zdeněk
Zátopek Radim

4
12
9
15
16
4
15
8
17
17
16
11
15
15

10
18
18
18
18
7
18
18
18
18
18
18
18
18

44%
67%
50%
83%
89%
57%
83%
44%
94%
94%
89%
61%
83%
83%

Práce OVV však není jen o účasti, případně o tom jak dlouho kdo dokáţe na OVV mluvit, případně navrhovat usnesení. Práce
v OVV je dle mého názoru především o tom, co je kaţdý z členů schopen ve svém volném čase udělat pro ČSSD na Praze 8. Musím
bohuţel konstatovat, ţe ne všichni členové OVV, se během posledních dvou let kromě účasti nějak jinak do práce v OVV zapojili. Naopak
se zase stává, ţe nízká účast na OVV není pro řadu členů překáţkou pro jejich velkou práci pro ČSSD mimo tento orgán.
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům končícího OVV za jejich práci se zdůrazněním činnosti Karla Šaška, který se rozhodl jiţ
do OVV nekandidovat. Jeho práce byla velmi výrazná nejen tyto dva roky, ale vlastně celou dobu jeho činnosti v OVV. Bez jeho přičinění
by činnost ČSSD na Praze 8 v posledních čtyřech letech vypadala výrazně jinak.
Sekretariát a administrace
V průběhu posledních dvou let jsme znovu vystřídali našeho tajemníka. Po Jaromíru Tischerovi, který odešel do soukromé sféry,
nám jiţ přes rok tajemničí Jan Vašek. Osobně si myslím, ţe to byla má nejšťastnější personální volba v ţivotě.
Ovšem oba tajemníci pracovali nad rámec svých povinností a kaţdý po svém zvládl obrovský kus práce, který činnost tajemníka
obsahuje. Často zapomínáme na to, jim za tuto práci poděkovat. Já musím tímto poděkovat jménem celého OVV oboum tajemníkům za
jejich práci.

Deváté—speciální číslo, ročník
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Pokud se jedná o sekretariát ČSSD na Praze 8, tak na začátku roku 2006 jsme se museli rozloučit s prostory v Náhorní ulici,
kde jsme sídlili několik let. Získali jsme jedinečné prostory v Zenklově ul. č.p. 27. Ty jsme se naučili poměrně dobře vyuţívat. Dle mého
názoru se nakonec ukazuje, ţe z počátku nucená výměna byla nakonec k dobrému. Všechny prostory jsme díky velké práci řady členů
předělali k obrazu svému, ale je nutné prostředí, které nás obklopuje, i dále zvelebovat.
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 jiţ celé dva roky tři zcela nové počítače. Jeden jsme dostali od KVV. Další
dva jsou pak darem od Karla Šaška. Na těchto počítačích je moţno se připojit k internetu a pracovat na nich.
OVV připravil v rámci své činnosti program dlouhodobého plánu na postupnou obnovu nábytku a vybavení v celém sekretariátu.
Vzhledem k celkem ucházející činnosti v oblasti hospodaření jsme mohli rovněţ zakoupit první část vybavení. V sekretariátu se tedy
objevila lednička, mikrovlnná trouba, vysavač, nově vybavená kuchyňka a konečně nové nádobí pro vernisáţe. V rámci oprav
v sekretariátu je nutné zdůraznit i úplnou obnovu výlohy. Ta proběhla za vydatné podpory Milana Bartoloměje. Její barevná úprava pak
za podpory Daniela Rödiga a Jana Vaška. Jsem přesvědčen, ţe nový OVV by měl v této činnosti pokračovat, protoţe z dlouhodobého
hlediska je potřeba se věnovat i dalšímu nábytku, tedy ţidlím a stolům.
Náš sekretariát se OVV snaţil vyuţívat maximálně jak to jde. Kromě výlohy, kde se kaţdých cca. 14 dní mění kompletně celý
obsah, v prostorách sekretariátů probíhá řada činností. Hlavní činností jsou výstavy. Ty probíhají kaţdé dva měsíce a Výstava Milana
Tesleviče, která probíhala v září a říjnu tohoto roku, je naší jubilejní desátou výstavou. Jiţ v tuto chvíli můţe budoucí OVV vyuţít
připravený program výstav na příští rok.
Náš sekretariát se však stává i centrem informací. Jiţ není tak často zavřen a občané k nám chodí i pro informace a materiály či
se jen poradit. A to nejen na pravidelné Bytové poradny a setkání se zastupiteli za ČSSD, případně na deskové hry, ale i na další
stranickou problematiku.
Administrativa
Na začátku práce OVV před dvěmi lety a v posledních dvou měsících se tajemníci na pokyn OVV pustili do dlouhodobé a
prakticky stálé aktualizace členské databáze naší obvodní organizace. Bohuţel i po dvou letech práce tato databáze občas ukáţe
chybu. Jedná se především o to, ţe jednotliví členové všechny změny nenahlašují. Mnohokrát se mě i dalším členům OVV stalo, ţe
nám bylo spíláno za to, ţe jsme někoho někam nepozvali. Problém byl v tom, ţe jeho adresa byla v databázi uvedena špatně, protoţe
nám nenahlásil, ţe se jiţ přestěhoval, nebo změnil číslo telefonu.
Novému OVV bych doporučoval, aby mnohem více zaměstnal výbory a předsedy jednotlivých MO, kteří by měli o svých
členech mít přehled a měli by s nimi být ve stálém kontaktu.
Co OVV projednalo mimo jiné: (zde je popsáno jen pro představu)
- schválení pracovní doby tajemníka a změnu tajemníka
- řešení problematiky z předchozího OVV (členské příspěvky členů)
- schvalování a přípravy obvodních konferencí
- schválení manuálu pro předsedy MO ČSSD Praha 8
- schválení manuálu pro tajemníka OVV ČSSD Praha 8
- schválení archivačního řádu OVV ČSSD Praha 8
- schválení Návrhu společného postupu pro OVV a MO v oblasti personální politiky ČSSD
- jednání o přechodech členů z jiných OVV a naopak odchod či přechody členů majících bydliště na Praze 8
- problematika občanských sdruţení při ČSSD Praha 8
- projednání problematiky časopisu MO Bohnice
- projednání a schválení daru (počítač) občanskému sdruţení Klubíčko
- příprava dvoustrany o Praze 8 do Času volby
- zabývalo se přípravou vnitrostranického vzdělávání na Praze 8
- projednání průběhu inventur
- přípravy všech akcí OVV na Praze 8
- diskuse o moţném propojování MO Bohnice a Čimice
- projednalo problematiku webových stránek ČSSD na Praze 8 – www.cssdpraha8.cz
- projednalo a schválilo změnu podpisového práva
- čtvrtletní schvalování zprávy o hospodaření
- projednání hlavní akce roku Pomoc pro občany penziónů v Bohnicích
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- připravilo průběh akce „Odpor proti Placenému parkovnému“, které bohuţel díky středočeským poslancům ČSSD nebylo moţné
provést.
- připravilo průběh akce přijetí členů slovenského Smeru v Praze a naši delegaci na Slovensko
- projednání a schválení materiálu „Postupná obnova sekretariátu“.
- projednávání a schvalování různých oprav a úprav v sekretariátu (výloha a vývěsní štít, nabarvení výlohy atd.)
- 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 posledních dvou let proběhlo velké mnoţství akcí, které jsme se snaţili připravit tak, aby si kaţdý člen mohl dle svého
zájmu vybrat. Také jsme více neţ v předchozích obdobích dělali akce pro veřejnost. Pokud budeme počítat, dojdeme k tomu, ţe jsme za
dva roky od poslední obvodní konference uspořádali sedmdesát dva akcí, tedy tři akce za měsíc. V akcích nejsou popsány klasické
schůze MO, OVV, Klubu zastupitelů. Ty probíhají zpravidla jednou za měsíc. V roce 2007 také nebyly evidovány kluby deskových her.
Níţe si vám dovoluji popsat, jaké jednotlivé akce byly pořádány.
Pokud bychom odečetli všechny Bytové poradny, Kluby deskových her a Kluby zastupitelů pro veřejnost, které jsou dnes jiţ
samozřejmostí, tak dojdeme ke dvaceti sedmi akcím, tedy stále více jak jednu větší akci za měsíc.
Listopad 2006 25. 11. 2006 Obvodní konference
Prosinec 2006 14. 12. 2006 Vánoční besídka v restauraci U kamenného stolu
Únor 2007 16. 2. 2007 Derniéra výstavy obrazů a soch Jana Švadlenky
27. 2. 2007 Bytová poradna – dříve SON
Březen 2007 20. 3. 2007 Bytová poradna – dříve SON
27. 3. 2007 Návštěva Senátu PČR
Duben 2007 24. 4. 2007 Bytová poradna – dříve SON
Květen 2007 15. 5. 2007 Bytová poradna – dříve SON
15. 5. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
31. 5. 2007 Návštěva PS PČR
Červen 2007 7. 6. 2007 Derniéra výstavy obrazů Václava Benedikta
21. 6. 2007 Neformální setkání v Grábově vile
26. 6. 2007 Bytová poradna – dříve SON
26. 6. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
Září 2007 6. 9. 2007 Vernisáţ výstavy kreseb a grafiky Zdeňka Zálešáka a Michala Havlíka
18. 9. 2007 Bytová poradna – dříve SON
18. 9. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
24. 9. 2007 Valné hromady občanských sdruţení Bytové poradny a OSM
Říjen 2007 23. 10. 2007 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
23. 10. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
Listopad 2007 8. 11. 2007 Vernisáţ výstavy Jindřicha Vytisky
20. 11. 2007 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
20. 11. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
22. 11. 2007 Obvodní konference
Prosinec 2007 14. 12. 2007 Vánoční setkání U Kamenného stolu
18. 12. 2007 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
18. 12. 2007 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
Leden 2008 11. 1. 2008 Vernisáţ výstavy Petry Timurové

Deváté—speciální číslo, ročník
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Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
Seminář pro nové členy
Klub deskových her
Informační poradna pro obyvatele DD Bohnice při uzavírání nových nájemních smluv s Magistrátem

Únor 2008 13. 2. 2008 Klub deskových her
26. 2. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
26. 2. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
27. 2. 2008 Klub deskových her
29. 2. 2008 Informační poradna pro obyvatele DD Bohnice při uzavírání nových nájemních smluv s Magistrátem
Březen 2008 12. 3. 2008 Klub deskových her
13. 3. 2008 Vernisáţ výstavy Renáty Marie Hrehorovské a Josefíny Garaiové
18. 3. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
18. 3. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
26. 3. 2008 Klub deskových her
Duben 2008 9. 4. 2008 Klub deskových her
22. 4. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
22. 4. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
23. 4. 2008 Klub deskových her
24. – 26. 4. 2008 Návštěva slovenského Smeru
Květen 2008 7. 5. 2008 Rozdávání růţí na metru Kobylisy
14. 5. 2008 Klub deskových her
15. 5. 2008 Vernisáţ výstavy studentek VSŠ uměleckých textilních řemesel
20. 5. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
20. 5. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
28. 5. 2008 Klub deskových her
Červen 2008 11. 6. 2008 Klub deskových her
13. 6. 2008 Rozloučení se školním rokem, aneb posezení v Grábově vile
21. 6. 2008 Turnaj v peatnque
24. 6. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
24. 6. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
25. 6. 2008 Klub deskových her
Září 2008 4. 9. 2008 Vernisáţ nových fotografií členů ČSSD od Petra Pokorného a kol.
16. 9. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
16. 9. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
10. 9. 2008 Klub deskových her
18. 9. 2008 Vernisáţ výstavy Milana Tesleviče
19.-21. 9. 2008 Návštěva slovenského Smeru na Slovensku
24. 9. 2008 Klub deskových her
Říjen 2008 8. 10. 2008 Klub deskových her
21. 10. 2008 Bytová poradna při ČSSD v Praze 8
21. 10. 2008 Zastupitelské dny Klubu zastupitelů pro veřejnost
22. 10. 2008 Klub deskových her
25. 10. 2008 Vnitrostranické vzdělávání
Listopad 2008 8. 11. 2008 Obvodní konference
Pokud jde o tuto sekci, doporučoval bych do budoucna soustředit se na jedinou akci za měsíc a snaţit se jak o její větší
propagaci mezi členy ČSSD, tak i mezi našimi příznivci a dalšími obyvateli. I zde je bohuţel nutno podotknout, ţe tristní je, kdyţ na akci
pořádanou OVV a schválenou drtivou většinou členů OVV přijde nakonec z OVV třeba jen tři nebo pět členů.
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Časopis Prahy 8
Časopis OVV ČSSD Prahy 8 vychází od ledna roku 2005. Za časopis plně zodpovídá Milan Hejkrlík. Myslím, ţe myšlenka
časopisu se velmi osvědčila. Časopis se Vás snaţí pravidelně informovat o všem podstatném, co se děje na Praze 8. Kaţdý časopis je
však vţdy o spolupráci. Čím více článků od všech členů přijde a bude zveřejněno, tím bude časopis zajímavější. Za dva roky tohoto
volebního období OVV vyšlo 19 čísel časopisu. V posledních měsících se stává, ţe se rozrůstá počet stránek z původních 8 aţ na 20
stran a stále je dost materiálu. Přeji novému OVV, aby také muselo řešit problém posledních měsíců s mnoţstvím článků.
Členská základna
Velkým problémem Prahy 8 je členská základna. K 15. 11. 2006 měla Praha 8 jen 90 členů, coţ bylo o rovných 10 členů více
neţ rok předtím. V poměru k počtu obyvatel jsme však byli nejmenší okres v celé České Republice. V roce 2007 jsme pak nijak nezměnili
tento počet členů. Aţ v roce 2008 probíhá větší příliv členů. K 15. 10. 2008 jsme měli 98 členů. Někomu se to můţe zdát jako celkem
slušný nárůst, zvláště, kdyţ k poměru k počtu obyvatel jsme jiţ třetí nejmenší okres v České republice. Bohuţel tomu tak není. Další věcí,
která by nás měla všechny velmi mrzet, je velká fluktuace našich členů. Za poslední dva roky se opět vyměnila třetina členů. Lépe řečeno
třetina členů, kteří byli před dvěmi lety členy ČSSD na Praze 8, jiţ není našimi členy. Místo toho však máme plnou třetinu členů nových. V
tabulce níţe jsou tyto počty zpřesněny.
listopad 04

příchod

odchod

počet členů

únor 07

příchozí

odchozí

počet členů

listopad 08
počet členů

Kobylisy

17
10
11
15
33

7
4
6
4
5

3
2
2
4
11

23
12
13
15
27

1
2
4
7
8

3
1
3
2
5

21
13
14
20
30

Celkem

86

26

22

90

22

13

98

Bohnice
Čimice
Karlín
Libeň

Boj o nové členy je stálý a prakticky neukončený boj. Přestoţe nám kaţdé dva roky přibude přibliţně 10 členů mělo by se nové
OVV touto problematikou hlouběji zabývat a začínat oslovovat občany naší politikou.
Komunální politika
Součástí kaţdého jednání OVV ČSSD Praha 8 je i bod komunální politika. Zde informují uvolnění předsedové výborů, ale i další
zastupitelé mimo jiné o posledních událostech na radnici Prahy 8. Jelikoţ je tato problematika v kompetenci předsedy klubu zastupitelů
Radima Zátopka, dostáváte zprávu o komunální politice od něj.
Závěr
Doufám, ţe jsem postihl ty největší a nejzajímavější události, které nastaly ve dvou letech ţivota ČSSD na Praze 8. Při psaní této
zprávy jsem především vycházel ze zápisů OVV a snaţil jsem se co nejvíce postihnout práci celého OVV. Část této zprávy jsem psal ze
svého pohledu jako jistý návod pro nový OVV. Na obvodní konferenci doufám nalezneme v diskusi k tomuto materiálu podněty z Vaší
strany pro další aktivity nového OVV.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem členům, kteří v posledních dvou letech dokázali pro ČSSD Praha 8 vykonat kus dobré
práce a doufám, ţe nové OVV bude takových lidí plné a bude se moci opřít i o vás všechny ostatní.
Roman Petrus, předseda OVV ČSSD Praha 8

Deváté—speciální číslo, ročník
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Návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 pro rok 2009
Položka - výdaje

Kč

Položka - příjmy

Kč

Nájem

33 000 Kč

členské příspěvky bez
zvýšených

12 000 Kč

Elektřina

18 000 Kč

3% Petrus, Rödig + zastupitelé

36 600 Kč

Plyn

26 000 Kč

dotace KVV

88 400 Kč

Internet

12 000 Kč

Telefon mobil - O2

12 000 Kč

Telefon VoIP

1 500 Kč

Poštovné

4 000 Kč

Akce propagace, občerstvení

10 000 Kč

Sanita

3 000 Kč

Opravy, Údržba, Servis
tiskárny

8 000 Kč

Bankovní poplatky

2 000 Kč

Spotřební materiál

3 000 Kč

Investice

4 500 Kč

Celkem

137 000 Kč

Celkem

137 000 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 na rok 2009
V příloze tohoto materiálu je OK ČSSD Praha 8 předkládán návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 na rok 2009.
Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází z rozpočtu OVV, který byl schválen pro předchozí rok. Zároveň byl při tvorbě
předkládaného návrhu rozpočtu brán v úvahu současný vývoj spotřeby energií, sluţeb a inflace.
Návrh rozpočtu na rok 2009 byl sestaven jako vyrovnaný.
Celkové náklady OVV ČSSD Praha 8 v nadcházejícím roce jsou předpokládány v úhrnné výši 137 000,- Kč. Nejvyšší
nákladovou poloţkou předkládaného návrhu rozpočtu tvoří spotřeba energií. Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází ze současné
spotřeby energií, přičemţ počítá s avizovaným zvýšením cen energií o cca 10%.
Na příjmové straně návrh rozpočtu počítá se zaplacenými členskými příspěvky a s celkovou roční dotací SÚVV ve výši 88
400,- Kč. Pro výpočet této částky dotace byla pouţita současná výše dotací poskytovaná KVV.
Část finančních prostředků byla navrţena investic do sekretariátu ČSSD Praha 8 tak, jak to navrhoval tento Obvodní
výkonný výbor.
V Praze, dne 13.10.2008
Jan Vašek, Daniel Rödig
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Zpráva předsedy Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 o činnosti
Tato zpráva vznikla za účelem informovat OK ČSSD Praha 8 o činnosti těch komunálních orgánů, kam byli nominováni členové
ČSSD Praha 8. Vzhledem k tomu, ţe tato OK je konferencí volební, snaţí se zpráva o činnosti Klubu zastupitelů podat ucelený dvouletý
přehled o činnosti.
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), jehoţ
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. V průběhu roku 2008 Roman Petrus v důsledku plnění pracovních povinností
na svůj post rezignoval a na místo předsedy KZ byl jednomyslně zvolen Radim Zátopek.
Členové Klubu zastupitelů se dohodli, ţe pravidelné schůze KZ se budou konat vţdy kaţdé druhé pondělí v měsíci. Pakliţe 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. V průběhu volebního období se termíny jednání KZ změnily tak, ze zasedání KZ
se konala před jednáním Zastupitelstva MČ Praha 8. Tento systém se však ukázal být neúčinným a v létě roku 2008 se KZ vrátil
k původnímu systému jednání, tedy kaţdé druhé pondělí v měsíci.
Na termíny jednání KZ jsou všichni členové v dostatečném časovém předstihu informováni pomocí SMS zpráv. Přehled
docházky na jednáních KZ je součástí tohoto materiálu.
Od začátku roku 2007 do data zpracování této zprávy se konalo 20 schůzí klubu zastupitelů. Informace o průběhu a výsledcích
jednání KZ jsou pravidelně zveřejňovány ve vydávaném časopisu OVV Prahy 8. Ve zmíněném časopisu vycházejí i informace o průběhu
jednání zastupitelstev MČ Praha 8.
Asi nejdůleţitějším 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 vyuţití takto
získaných finančních prostředků. Také z hlediska spravedlnosti a zachování rovného přístupu vůči všem obyvatelům Prahy 8 KZ takový
záměr nepodpořil a drţel se tak svého volebního programu, se kterým šel do komunálních voleb.
K otázce prodeje bytů Klub zastupitelů ČSSD zaujal na svém předchozím zasedání jednoznačné stanovisko. Jelikoţ ODS
nepřesvědčila klub zastupitelů ČSSD o správnosti vyuţití finančních prostředků získaných prodejem i přes nesouhlasné stanovisko KZ
ČSSD Praha 8 byl návrh na privatizaci 4 000 bytů schválen.
Dalším důleţitým materiálem, kterým se KZ zabýval, byl prodej hotelového domu Molákova v Karlíně. Jelikoţ oprava a další
změny objektu si vyţádá velké finanční prostředky, kterými MČ Praha 8 nedisponuje, rozhodl se KZ podpořit svým hlasováním záměr
prodeje tohoto objektu privátnímu subjektu. Na dům byla vypsána veřejná soutěţ, jejíţ vítěz nabídl částku dvakrát převyšující základní
cenu objektu.

Přehled docházky jednotlivých členů KZ
(celkem se konalo 20 jednání klubu zastupitelů)
Člen

Přítomen

Ing.Milan Hejkrlík

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

13x

Ing. Petr Kilián

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

17x

Ing. Lenka Majerová

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

17x

JUDr.Ing.Tomáš Novotný -----------------------

11x

Roman Petrus

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

20x

Ing. Daniel Rödig

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

20x

Zdeněk Ševčík

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

20x

Mgr. Radim Zátopek

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

19x

Deváté—speciální číslo, ročník
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Pravidelné a důkladné projednávání materiálů, jeţ jsou zahrnuty do programu jednání zastupitelstva MČ Prahy 8, vedou
k tomu, ţe KZ ČSSD Praha 8 vystupuje navenek jednotně a dodrţuje volební program, s nímţ ČSSD šla do komunálních voleb v roce
2006. Za to patří všem členům KZ patřičný dík.
Pro úplnost uvádím ještě přehled účasti zastupitelů ČSSD Praha 8 na jednáních zastupitelstva MČ Praha 8:

Přehled účasti na jednáních Zastupitelstva MČ Praha 8
(Od začátku tohoto volebního období se konalo 10 schůzí zastupitelstva)
Zastupitel

Přítomen

Ing.Milan Hejkrlík

………………….

8x

Ing. Petr Kilián

………………….

10x

Ing. Lenka Majerová

………………….

9x

JUDr.Ing.Tomáš Novotný ………………….

8x

Roman Petrus

………………….

10x

Ing. Daniel Rödig

………………….

10x

Zdeněk Ševčík

………………….

10x

Mgr. Radim Zátopek

………………….

10x

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 u
následujících příspěvků nekontroloval jejich věcnou správnost.)

Kontrolní výbor (Roman Petrus)
Kontrolní výbor má sedm členů. Jsou zde dva zástupci ČSSD, mimo Roman Petruse je zde ještě Zdeněk Ševčík, dále pak dva
komunisté a tři členové ODS. Pokud se jedná o činnost kontrolního výboru v roce 2007 se rozhodl 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 údrţbu veřejné zeleně.
3) Kontrola hospodaření příspěvkové organizace - Jednotka civilní ochrany (JCO).
4) Kontrola hospodárnosti vynaloţených 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 převáţné 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 vyuţívání kulturních domů.
Ad 2) Při kontrole odboru ţivotního prostředí byly kontrolovány jednotlivé faktury za tuto činnost a zároveň i to, zda práce je odváděna
za běţné ceny a v přijatelné kvalitě. Zároveň bylo kontrolováno i to, zda všechny materiály jsou v pořádku archivovány a
katalogizovány. Kontrolní skupina ve sloţení Dr. Bouša, Ing. Bílková a Ševčík nenašla ţádné nesrovnalosti a zároveň
konstatovala, ţe vše je vedeno řádně a v pořádku.
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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 ţádný
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.
* * * * * * * *

Pro rok 2008 si kontrolní výbor zadal tyto úkoly:
1) Kontrola vyuţití finančních prostředků na rekonstrukci Bílého domu.
2) Kontrola úrovně návrhu plánu oprav a údrţby domovního a bytového fondu na rok 2008.
3) Kontrola hospodaření s finančními prostředky určenými na dětská hřiště.
4) Kontrola úrovně pronajímání nebytových prostor ve školství a v kulturních domech.
5) Kontrola dodrţování podmínek pronájmu bytů formou „ Výběrového řízení “ o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní
smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřeném do správy MČ Praha 8 – 2. pololetí.
6) Zúčastnit se projednávání hospodářských výsledků za rok 2007, které probíhaly na přelomu února a března 2008.
Ad 1) Na stavbu bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení, rovněţ tak i na projektovou dokumentaci. Během provádění stavby byla zjištěna
ve stropě dřevomorka. Díky tomu se stavba prodlouţila a cena stavby byla navýšena o cca. 2 milióny. Financování stavby bylo
zajištěno ze státního rozpočtu ve výši 9 miliónů, zbývající částka do celkových 21 miliónů byl ze zdrojů Městské části Praha 8. Při
kontrole byly překontrolovány faktury a byly vedeny řádně. Rovněţ byl řádně i stavební denník. Stavba byla dokončena v termínu a
zkolaudována bez závad.
Ad 2) Kontrolní výbor si nechal zpracovat od majetkového odboru a správních firem přehled o opravách plánovaných na rok 2008.
Kontrolní výbor tyto materiály projednal a po doplnění informací uznal vhodnými.
Ad 3) Kontrola proběhla na odboru ţivotního prostředí. V současnosti MČ provozuje 27 hřišť. V roce 2008 pak přibyla další dvě hřiště.
Nákladnější neţ výstavba jej údrţba stávajících hřišť. Měnit se bude vybavení hřiště v ulici Řešovská.
Ad 4) Předmětem kontroly bylo prověření nájemních smluv uzavřených Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha
8. Kontrola se zaměřila především na nájemní smlouvy uzavřené na pronájem prostor v kulturních domech. Kontrola prověřila
smlouvy uzavřené s jednotlivými nájemci, ve smlouvách nebyl shledán ţádný nedostatek, pouze v jednotlivých sloţkách nebyl
zaloţen rozpis nájmu platný od 1.4.2008, tyto rozpisy nájmu budou do jednotlivých sloţek doplněny. Provedenou kontrolou bylo
shledáno, ţe dokumentace k jednotlivým nájemním smlouvám je přehledně vedena a během kontroly nebyly členy kontrolního
výboru zjištěny ţádné závaţné nedostatky .
Ad 5) Kontrolní výbor má v hodnotících komisích dva své členy.
Ad 6) Vše probíhalo jako předchozí rok, jen byly mezitím zrušeny dvě příspěvkové organizace – Jednotka civilní ochrany a Kulturní
středisko.

Komise pro bytové a nebytové prostory (Roman Petrus)
V komisi je za ČSSD zastoupen Zdeněk Ševčík a Roman Petrus. Jednání bytové komise se velmi špatně popisují. Většina
problematiky je takového rázu, ţe jej není moţné zveřejňovat. Tato problematika je velmi specifická a je jí nutno posuzovat případ od
případu. Bytová komise se setkává jednak skutečně nutnými a akutními případy, kde je nutné přidělit byt, např. při narození dětí, vyměnit
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 snaţí získat různé výjimky. Toto je však převáţná práce bytové komise. Pokud jde o další práci, komise
projednávala následující body, které jsou strategičtějšího charakteru:
- Nejdůleţitější bod pro ODS a bohuţel i Stranu Zelených bylo zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. První zvednutí
nájemného na cca. 45 korun (podle místa bydliště) podpořili i sociální demokraté a komunisté. U dalšího zdraţování na cca. 60
korun jiţ sociální demokraté neviděli důvod a tak hlasovali proti tomuto návrhu společně s komunisty.
- Bytová komise přidělila 10 bytů pro obecnou prospěšnost - byly přiděleny Servisnímu středisku, které je příspěvkovou organizací
Městské části. S tím, ţe v těchto bytech budou uspokojovány krátkodobě potřeby učitelů městské části.
- Bytová komise řešila počet pronajatých 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, ţe pokud jde o tuto
problematiku, tak byty pro Městskou policii bude přidělovat bez problému avšak u státní policie a dalších sloţek jiţ bude
postupovat případ od případu a více důrazněji.
- Komise dále projednala a navrhla radě upravit pravomoce vedoucího bytového odboru. Nově tak byl i upraven Organizační řád
úřadu s tím, ţe vedoucí odboru získal část nových pravomocí a část mu byla odebrána a přesunuta na komisi či radu MČ.
- Komise schválila zcela novou koncepci „Zásady pronajímání bytů“ Ten výrazně uvolnil podmínky získání nájmu obecního bytu.
- Komise dále schválila nový návrh pravidel pro promíjení poplatků z prodlení.

Deváté—speciální číslo, ročník
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- Komise projednala nový koncept, díky němuţ mohou občané podávat ţádosti o výměnu menších obecních bytů za větší. Bytová
komise doporučila projednávat v komisi ţádosti ve smyslu přiměřeného rozšíření plochy (kaţdá ţádost bude posouzena BK)
obecních bytu formou výměny obecních bytů za podmínky úhrady 3000,- Kč za kaţdý m2 získané plochy.
- Vzhledem k tzv. „privatizaci“ začala MČ přidělovat urychleně byty v domech určené do prodeje. Všechny tyto byty jsou přiděleny
v rámci soutěţí, které probíhají prakticky kaţdý měsíc. Komise schválila několik pravidel, dle průběhu výběrových řízení.
V současnosti je tedy záleţitost upravena následovně:
Formy Veřejných soutěţí:
- s kritériem výše nabídnutého 1. nájemného (byty zůstávají ve vlastnictví obce ),
- s kritériem výše nabídnutého 1. nájemného (byty v domech na seznamu domů určených k prodeji).
Vše pak se závazkem provést nutné opravy bytu v určeném rozsahu technickém i výše nákladů s kritériem výše nabídnutého 1.
nájemného (byty v domech na seznamu domů určených k prodeji).

Redakční rada Osmičky (Roman Petrus)
Redakční rada se v tomto roce sešla pouze dvakrát. V redakční radě je za ČSSD Roman Petrus, jinak je sloţena 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,
ţe je potřeba současné noviny změnit na časopis. Vzhledem k termínům, kterými je Městská část Praha 8, vázána tato změna nastala
od červencového čísla 2008.
Dále se Redakční rada rozhodla zastavit klasickou politickou inzerci. Místo toho opozice prosadila, ţe kaţdý politický klub
zastoupený v zastupitelstvu zde má jasně vyinzerované tzv. poslanecké dny pro veřejnost. Kromě toho byla zavedena i nová rubrika
Fórum, kde se na dané téma můţe kaţdá strana vyjádřit k danému tématu. Do Osmičky se podařilo prosadit většinu akcí občanských
sdruţení při ČSSD.

Kulturní komise (Roman Petrus)
Tato komise se sešla pouze sedmkrát. V komisi je za ČSSD př. Petrus a z řad občanů je zde pan Hacker. Pozitivní zprávou bylo
to, ţe 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, ţe tyto akce mají poměrně slušnou účast.
Pokud jde o kulturní stánky na Praze 8, tak je nutné konstatovat, ţe Kulturní dům Krakov se postupně mění v dům, který ţije
nejrůznějšími kurzy pro děti a rodiče. Jediným kulturním centrem, které je dlouhodobě nevyuţíváno, je Kulturní dům Ládví, který jiţ 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.
V péči o památníky a připomínky dob minulých naopak odbor kultury exceluje. Po mnoha letech se konečně v příštím roce
odhalí památník parašutistům, kteří spáchali atentát na Haydricha. Na Ďáblickém hřbitově byl odhalen pomník 2. odboji. Odbor kultury
ÚMČ Praha 8 se zabýval i prostorem Kobyliské střelnice. Na ţádost Magistrátu provedla firma VAS v.o.s. restaurátorský průzkum
Kobyliské střelnice. Závěrem je odhad nákladů na celkovou opravu ve výši 2,5 mil. Kč
Jednou z pozitivních zpráv je, ţe kulturních akcí na Praze 8 jednoznačně přibývá a v druhém roce volebního období se i
zkvalitňují. Co odbor kultury neumí jsou, především velké akce typu „850 let Bohnic“, které byly poměrně nezvládnuté.
Vydavatelství Milpo vydalo v roce 2008 novou knihu o Praze 8, a to poprvé od roku 1996. Kniha je opět nabytá informacemi a dá
se získat v knihkupectvích.
Odbor kultury se specializuje na výstavy v Libeňském zámku. Po výstavě k Atentátu na Haydricha zde proběhly výstavy k 1.
světové válce v Itálii, 2. světové válce na Praze 8 a nyní k Libeňskému míru, který slaví 400 leté výročí.

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

Finanční výbor (Daniel Rödig)
V tomto výboru za ČSSD zasedá Tomáš Novotný a Daniel Rödig. V průběhu volebního období došlo k částečné obměně
v obsazení členů finančního výboru a počet členů tohoto výboru se zvedl na 9. Do data zpracování této zprávy se konalo 19 zasedání
Finančního výboru. Výbor zasedá zpravidla jednou měsíčně a zápisy ze schůzí Finančního výboru jsou k nahlédnutí v Grabově vile. Na
svých jednáních Finanční výbor projednával především rozpočtová opatření v roce 2008, která souvisejí s provozem ÚMČ Praha 8.
V současné době je připravován rozpočet na rok 2009 a Finanční výbor si na své další jednání pozve vybraného zástupce ÚMČ,
aby osvětlil své finanční poţadavky na příští rok. Objevuje se totiţ snaha jednotlivých odborů neúměrně a neopodstatněně navyšovat
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své finanční poţadavky. Tyto prostředky pak logicky chybí jiných oblastech veřejné správy území MČ Praha 8. Pro zpřehlednění
systému finanční správy přijal Finanční výbor celou řadu usnesení, která si kladou za cíl doporučit Radě MČ zlepšení a zpřehlednění
celého systému. Musím bohuţel podotknout, ţe ne všechna doporučení Finančního výboru jsou Radou MČ takto vnímána. Finanční
výbor se zabýval smlouvami se správcovskými firmami, jeţ na základě mandátních smluv uzavřených s MČ spravují její majetek.
Celková situace smluv je ale příliš nepřehledná. Jednotlivé smlouvy mají několik dodatků a dopídit se aktuálnímu znění smlouvy je
mnohdy sysifovská práce. Vzhledem k tomu, ţe v současné době probíhá privatizace části bytového fondu, byla prověrka této oblasti
přerušena.

Komise pro obecní majetek (Daniel Rödig)
Za ČSSD byli do této komise jmenováni Jiří Kubovič, Daniel Rödig, a Radim Zátopek. Jiří Kubovič v průběhu tohoto volebního
období z důvodů nadměrného pracovního vytíţení rezignoval na všechny volené funkce v ČSSD. Konkrétní přehled docházky na
jednání výborů a komisí je součástí tohoto materiálu. V průběhu volebního období došlo k personální změně v osobě předsedy
Majetkové komise. Novým předsedou komise je JUDr. Pavel Penk (ODS).
Majetková komise se v tomto volebním období do doby zpracování tohoto materiálu sešla 18 krát. 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 snaţila upravit nájemní vztahy například s nájemci ateliérů, které byly pronajímány za cenu mnohem
niţší, neţ 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 snaţí o to, aby v najímaných prostorách
v Praze 8 nebyly provozovány pouze herny a bazary, ale aby zde byly provozovány i sluţby 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 (Daniel Rödig)
Dopravní komise do data zpracování této zprávy měla 12 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 trţiště na Palmovce,
kde je v současné době podstatná většina prodejních stánků jiţ zrušena. Na jednání komise je projednáván stav prací v tzv.
„Chodníkovém programu“, v jehoţ rámci jsou opravovány komunikace pro pěší na území Prahy 8. Dohled nad kvalitou prací
zabezpečuje 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 protidrogová (Lenka Majerová)
Komise se sešla třikrát. Na kaţdém jednání se komise zabývala otázkou činnosti proti negativním jevům, alkoholu a drogám.
Spotřeba alkoholu se týkala především ţáků ZŠ. Bylo konstatováno, ţe ZŠ vyuţívají všechna opatření k zamezení poţívání
alkoholu.Vyskytly se ojedinělé případy, které byly hned řešeny. Co se týče drog, na kaţdém jednání komise bylo vyčísleno, kolik
pouţitých jehel bylo vybráno a kolik bylo vydáno. Místa výskytu se trochu změnila, o něco méně na Palmovce a okolí. Více pak na
Florenci a Karlově náměstí. Komise se zabývala rozpočtem na tento rok a předběţně na příští rok. Byly stanoveny dotace na prevenci u
ZŠ, které o tuto dotaci poţádaly. U sloučených ZŠ Na Korábě a ZŠ B. Hrabala bylo uvolněno místo pro psychologa, který má za úkol
zabránit případné šikaně. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekt „Zdravé město Praha“. Týká se to všech škol a školských zařízení
na Praze 8.

Komise sociální a zdravotní (Jana Štollová)
Převáţná část záleţitostí, o kterých sociální a zdravotní komise jedná, se týká bytové situace občanů. Komise projednává
ţádosti o přidělení sociálních bytů a podle potřebnosti rozhoduje, jakým způsobem bude ţádost vyřízena. V případě uvolnění sociálního
bytu, který je přidělován na přechodnou dobu, mají při umístění přednost především rodiny nebo matky s dětmi ţijící v azylovém typu
bydlení. Při přidělování je přihlíţeno k doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo kurátora, především z důvodů motivace
rodičů na řádnou výchovu dětí, zaměstnání rodičů, zamezení umístění dítěte do ústavu, domácího násilí v rodině apod. V případě, ţe
ţadatel nevyhovuje podmínkám pro získání sociálního bytu, komise se snaţí pomoci například doporučením spolupráce sociálního
kurátora při hledání ubytovny, navrţením dočasného umístění v azylovém domě nebo z důvodu věku a zdravotního stavu umístěním
ţadatele v domě s pečovatelskou sluţbou. Sociální a zdravotní komise neřeší běţné bytové problémy občanů – v takových případech
informuje ţadatele o moţnosti získání bytu v soutěţi, doporučí hledání levnějšího bydlení mimo Prahu, případně takové záleţitosti (např.
výměnu bytu) postupuje bytové komisi.
V otázkách bydlení komise dále doporučuje například umístění ţadatelů v azylovém a chráněném bydlení včetně případného
prodlouţení jejich pobytu vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo poskytnutí jedné bytové jednotky pro zřízení tréninkového bytu pro
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Komise v tomto období dále projednala a doporučila například vyplácení některých sociálních dávek formou poukázek, vzala
na vědomí informaci o zajištění lékařské pohotovosti MČ Praha 8 ve FN Na Bulovce, seznámila se s návrhy rozpočtu odboru
zdravotnictví a sociálních sluţeb ÚMČ Praha 8. Komise je pravidelně informována o stavu komunitního plánování sociálních sluţeb
v Praze 8.

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek (Milan Hejkrlík)
Komise se v uplynulém období scházela v jedno aţ dvou měsíčních intervalech dle potřeby, včetně období letních prázdnin.
Prioritním úkolem je ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy a Policií České republiky zvyšovat bezpečí občanů v
problémových lokalitách. Komise během své činnosti řešila cca 20 podnětů občanů, které se dotýkají především nedodrţování nočního
klidu, obtěţováním bezdomovci, zvýšený počet krádeţí v automobilech v sídlištních lokalitách apod. Vzhledem k tomu, ţe komise
nemá ţádné výkonné pravomoci, všechna tato podání občanů projednává se zástupci Police ČR i Městské policie hlavního města
Prahy a ţádá o prověření a zvýšený dohled v problémových lokalitách (okolí stanic metra, sídlištních restaurací apod.). Ze zpětné
vazby, které komisi poskytují zástupci obou bezpečnostních sborů vyplývá, ţe v uváděných lokalitách se situace postupně zklidňuje. V
případě trvalých stíţností občanů na rušení nočního klidu komise spolupracuje se ţivnostenským odborem a s odborem výstavby.
Důsledkem této spolupráce bylo například uzavření problémové herny v Karlíně. Dalším z aspektů činnosti komise v uplynulém období
bylo vytipování lokalit, které by měly být pokryty vlastním kamerovým systémem. Komise podpořila návrh rady na postupné zapojování
školských objektů na vlastní dohledové centrum. Aktivní vyuţití vlastního kamerového systému vedlo jiţ k dopadení dvou pachatelů
vloupání do MŠ Kotlaska.
Komise také projednala a doporučila mimořádnou odměnu příslušníkům Městské policie, kteří dopadli osobu podezřelou ze
spáchání vraţdy těsně po dokonaném skutku.

Komise informatiky (Milan Hejkrlík)
Komise se scházela víceméně nepravidelně. Prioritním cílem komise je rozšiřování lokalit s bezplatným přístupem k internetu
prostřednictvím technologie WIFI. Došlo k kompletnímu pokrytí Bílého domu, včetně velkého jednacího sálu. Dále komise se snaţila
zoptimalizovat i procesy v interním informačním systému úřadu.

Komise pro národnostní menšinu (Kubešová,Šikula)
Komise pro národnostní menšiny funguje od svého vzniku pravidelně. Jako národnostní menšinu na Praze 8 jsme se do
jednoho shodli, ţe největší existenční problémy mají naši romští spoluobčané s přizpůsobováním se jakékoliv změně k lepšímu,
nevzniká zde ţádný hnací motor jít do předu a zlepšovat svůj dosavadní bytostní ţivot. Dále co do počtu zástupců, patří mezi výrazné
skupiny Slováci a Vietnamci, které se však nezvýrazňují. Na Praze 8 ţije asi pět set prodejců z řad Vietnamců podnikajících jako
fyzické osoby specializující se na maloobchod. Za poslední dva roky došlo na jejich adresu jen k minimálnímu počtu stíţností. Řešilo
se 14 stíţností, z nichţ byly pouze dvě oprávněné (prodej alkoholu mladistvému a nepojištění auta). Slovenská menšina má zájem
udrţovat kontakt se svými krajany a udrţují jej prostřednictvím celoměstských sdruţení, svazů, klubů apod. např. Klub Slovenskej
kultury v Praze 1, Panská 10, Obec Slovákov v Českej republike v Praze 5, Bronzová 2024, Slovenské folklórné zdruţenie Libora
v Praze 2, Gorazdova 3 apod. Jde o národnostní menšinu, která splývá s českým obyvatelstvem, nijak se neodlišuje ani nezvýrazňuje.
Největší počet Romů ţije v Karlíně, v Libni a kolem Palmovky a poblíţ Vosmíkových. Zajímavostí však je, ţe romové nepatří do
skupiny bezdomovců. Skutečností také je, ţe před 10 lety bylo evidováno 2-3000 Romů, dnes se k romské komunitě hlásí pouze 86
Romů na Praze 8. V současné době se komise zabývá spíše určitými problémy, které jsou hlášeny komisi např. narušování veřejného
pořádku, alkoholismus, hlučnost, drogy. Spolupracujeme s komisí pro Bezpečnost a veřejný pořádek.

Komise pro územní rozvoj (Radim Zátopek)
Komise pro ÚR je osmičlenná a schází se většinou jednou do měsíce. ČSSD zde zastupuje Radim Zátopek a Roman Petrus.
Hlavní náplní komise v závěru loňského a první polovině tohoto roku byla hlavně úprava a připomínkování územního plánu Hl.m.P,
který bude platný od roku 2010. Jednotlivé městské části tak konečně dostaly moţnost více se podílet na konečné urbanistické
podobě našeho hlavního města.
Mezi další činnosti komise dále patří :
- Posuzování projektů individuálních stavebníků,
- posuzování přístaveb a přestaveb bytových domů,
- vhodnost umístění nové zástavby do stávajících zastavěných lokalit,
- ţádosti vlastníků pozemků o změnu územního plánu,
- kontrola dodrţování územního plánu a koeficientů zastavěnosti a schvalování jejich změn.
Kladně vyhodnocené ţádosti jsou pak doporučeny radě MČ Prahy 8 ke schválení.

Komise pro životní prostředí (Petr Kilian)
Komise se bohuţel schází pouze příleţitostně, a to mnohdy v poměrně velkém časovém odstupu. Na jednáních komise jsou
její členové informováni zejména o činnosti odboru ţivotního prostředí, se zaměřením na realizované investiční akce, stav údrţby a
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Častými tématy na jednáních komise je neutěšený stav parkovacích ploch, čistoty kolem zařízení odpadového hospodářství,
dětských hřišť, stav údrţby zeleně, chodníků a ostatních zařízení. Na jednáních komise jsou pravidelně na základě provedeného rozboru
příčin neutěšeného stavu jednotlivých oblastí, rovněţ přijímány i závěry a doporučení pro nápravu, a to zejména ve vztahu k náplní a
odborné působnosti Odboru ţivotního prostředí MČ.

Komise pro výchovu a vzdělávání (Eva Rudová)
V komisi jsou za ČSSD dvě členky a to Lenka Majerová a Eva Rudová. Byly projednávány 2 ţádosti o finanční příspěvek
z rozpočtu městské části – ţádost soukromé osoby a ţádost zájmové taneční skupiny. Ţádostem nebylo vyhověno. Komise vzala na
vědomí, ţe bude informovat zastupitele ze svých politických klubů o tom, ţe byl stanoven počet členů školních rad na tři na kaţdé škole
a o tom, aby se z řad zastupitelů přihlásili zájemci o členství ve školních radách, které jsou sestavovány v souladu se školským
zákonem. Téţ byla projednána ţádost obchodní akademie Hovorčovická o prodlouţení nájmu školních budov o deset let a ţádost
sportovního oddílu JOUDRS týkající se umístění reklamní cedule s logem sponzora v areálu školního hřiště. Bylo doporučeno řešit
záleţitost 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 jejichţ získání uspěla ZŠ Hovorčovická a ZŠ Glowackého. Školské komisi byla předloţena ţádost o finanční podporu 1. FC
Prosex Čimice, které nebylo vyhověno vzhledem k tomu, ţe tato pomoc je moţná v rámci vyuţití 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 informováni 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 Stříţkov 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 moţnostem rozvoje např. atletické dráhy nikoliv u kaţdé školy, ale v případě
několika škol v okolí s výstavbou jen u jedné ZŠ, aby docházelo k účelnému vynakládání prostředků MČ, jelikoţ školy v okolí mohou
takového areálu vyuţívat společně. Jako další bod projednala komise ţádost HMP o odsvěření areálu ZUŠ Klapkova včetně pozemků a
doporučila Radě MČ Praha 8 ţádosti 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 navrţeno 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 doporučila 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.

Slovo závěrem
Cílem tohoto materiálu je přiblíţit všem členům ČSSD v Praze 8 práci, jeţ vykonaly v uplynulém období volené orgány. Zápisy
z jednání všech orgánů, které jsou obsaţeny v této zprávě, jsou všem zájemcům k dispozici v Grabově vile (Na Košince 1).
Volené orgány pracující při ÚMČ Praha 8 mají za úkol zlepšit kvalitu ţivota v Praze 8. Z tohoto důvodu členové všech volených
orgánů jistě uvítají Vaše podněty, či návrhy na zlepšení současného stavu. Proto se je, prosím, neváhejte kontaktovat s Vašimi
připomínkami.
Dovolte mi připomenout, ţe Vaše články (ať uţ vyjadřují názory pozitivní či negativní) se odpovědní členové ČSSD budou snaţit
prosadit do výtisku časopisu „Osmička“. Otevřená je i moţnost publikovat Vaše názory v pravidelném časopisu, jeţ je vydáván OVV
ČSSD Praha 8 a jehoţ vydání je členům ČSSD k dispozici v sekretariátu OVV ČSSD v Zenklově ulici.

Deváté—speciální číslo, ročník
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Na závěr této zprávy mi dovolte poděkovat všem členům ČSSD, kteří se svou prací ve volených orgánech městské části snaţí
přispět svou prací k naplňování volebního programu vaší strany. Děkuji.

Docházka na jednání komisí a výborů MČ Praha 8
(k 1. 11. 2008)
Komise
Jednání
Zástupce
Přítomen
celkem
Kvalitní docházka všech členů KZ a členů ČSSD nominovaných do komisí, je důleţitá nejen pro kvalitní informovanost všech
členů
ČSSD,
ale i proa dobrý
obraz ČSSD jako politické strany.
je vhodné
zdůraznit, ţe u několika jedinců jejich
Komise
sociální
zdravotní
15 Nicméně
Ing.Lenka
Majerová
9x docházka na
jednání orgánů, kam se nechali nominovat a zvolit, jen těsně překračuje 50% hranici. U těchto jedinců je pak vhodné zváţit další
Jana Štollová
11x
setrvání v takových orgánech.
Komise pro bytové a nebytové prostory

17

Radim Zátopek, předseda klubu zastupitelů pří ČSSD Praha 8

Komise pro obecní majetek

18

Zdeněk Ševčík

15x

Roman Petrus

15x

Mgr. Radim Zátopek

13x

Ing. Daniel Rödig

14x

Komise pro životní prostředí

2

Ing. Petr Kilián

2x

Komise pro územní rozvoj

22

Mgr. Radim Zátopek

20x

Roman Petrus
Komise pro bezpečnost a pořádek

10

8x (členem komise od
12/07)

Ing. Milan Hejkrlík

10x

Roman Minařík

9x

Komise pro informatiku

3

Ing. Milan Hejkrlík

2x

Komise pro výchovu a vzdělání

13

Ing. Lenka Majerová

13x

Eva Rudová

12x

Ing. Petr Kilián

9x

Ing. Daniel Rödig

10x

Roman Petrus

8x

Martin Hacker

7x

Komise dopravní

Komise kulturní

12

8

Komise protidrogová

3

Ing. Lenka Majerová

2x

Komise pro památkové zóny

0

Ing. Daniel Rödig

0x

František Matyáš

0x

Jaroslav Šikula

12x

Kateřina Kubešová

9x

Komise pro národnostní menšiny

13

Redakční rada

2

Roman Petrus

2x

Kontrolní výbor

17

Roman Petrus

17x

Zdeněk Ševčík

17x

Ing. Daniel Rödig

19x

JUDr. Ing.Tomáš Novotný

10x

Finanční výbor

19

---

---

29,50 Kč

Příjmy celkem:

odhad KS
fin.prostř.2006

celkem mezisoučet

dotace SÚVV:

celkem mezisoučet

ostatní - rozepsat:

136 750 Kč

88 400 Kč

9 050,00 Kč

12 000 Kč

Čl. příspěvky

29 022 Kč 89 079,50 Kč

22 100 Kč 44 200,00 Kč

5 410 Kč

1 500 Kč 35 800,00 Kč

36 200 Kč

Zatupitelé + čl. výborů

6 910 Kč 44 850,00 Kč

---

---

12 Kč

---

Skutečnost
k 30.6.2008

48 200 Kč

---

dary přijaté

---

Skutečnos
tk
31.3.2008

Členské příspěvky

---

150 Kč

Rozpočet
2008

prodej DHM,materiálu

úroky přijaté,
fin.výnosy

nájmy,služby

PŘÍJMY - VÝNOSY

--- Elektřina

--- Voda

51,87 Kč Spotřeba energií

Spotřeba materiálu
vč.PHM

VÝDAJE - NÁKLADY

136 750 Kč

2 100 Kč

Bankovní poplatky
113 821,87 Kč Výdaje celkem:

2 100 Kč

---

Nákup zařízení
Ostatní náklady:

264 Kč

905,50 Kč

87 213,50 Kč

1 298,50 Kč

1 298,50 Kč

12 357,00 Kč
8 960,00 Kč
905,50 Kč

198,00 Kč

132,00 Kč

-25 608 Kč 53 995,47 Kč

453 Kč

453 Kč

---

66 Kč

15 781,00 Kč

6 684 Kč 13 491,00 Kč
26 736 Kč
čistý nájem
popl. za komín

15 979,00 Kč

6 750 Kč 13 623,00 Kč
27 000 Kč

Nájem celkový

4 177,00 Kč

2 807,00 Kč

2 807,00 Kč
7 000 Kč

akce - propagace

1 788,00 Kč

1 588,00 Kč

9 000,00 Kč

6 000,00 Kč
842 Kč

3 000 Kč

12 000 Kč

500,00 Kč

5 000 Kč

200 Kč

200,00 Kč

6 508,50 Kč

150,00 Kč

150,00 Kč

4 508,97 Kč
2 078 Kč
1 500 Kč

15 000 Kč

1 100,00 Kč

1 100,00 Kč

16 008,50 Kč

433,50 Kč

355,00 Kč

5 278 Kč 10 708,97 Kč

1 683,50 Kč

---

6 037,00 Kč

4 207,00 Kč

1 605,00 Kč

---

3 983,00 Kč

3 034,00 Kč

11 200,00 Kč

poštovné

Internet

VOIP telefon

Mobilní telefon

28 000 Kč

150 Kč

2 600 Kč

Elektro
66 300,00 Kč telefony

1 100 Kč

2 100 Kč

0 Kč

4 000 Kč

Občerstvení
Sanita, hygiena

1 250 Kč

8 700 Kč

---

3 983 Kč

0 Kč

-17 208 Kč

repre + dary poskytnuté

---

3 000 Kč

10 870,00 Kč opravy PC, rozmn.techn.
cestovné

3 000 Kč

44 000 Kč

5 600,00 Kč

7 324,00 Kč

6 460,00 Kč

3 230 Kč

15 350 Kč

2 504,00 Kč

600,00 Kč

300 Kč

21 028,00 Kč

-13 678 Kč 12 660,00 Kč

Skutečnost
k 30.9.2008

2 650,00 Kč

Skutečnost
k 30.6.2008

911,00 Kč

617 Kč

Skutečnost
k 31.3.2008

1 300 Kč

60 650 Kč

1 000 Kč

Rozpočet
2008

36 600,00 Kč opravy,údržba

47 470,00 Kč Plyn

---

Skutečnost k
30.9.2008
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