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Územní rozvoj městské části
Územní rozvoj Městské části je jedna z nejdůleţitějších
věcí, kterou by političtí představitelé radnice měli dělat.
Bohuţel se tak neděje na Praze 8.
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33
Říká se: „To nejlepší na konec“.
Poslední číslo pro volby do Evropského parlamentu bylo vylosováno
České straně sociálně demokratické.
Věřím, že všichni, kteří listují tímto
zpravodajem, vhodí ve dnech 5. a 6.
června do volební schránky volební
lístek s tímto pořadovým číslem.

Jistě se asi shodneme na tom, ţe kaţdého nás zajímá jak
to kde bude za pár let vypadat, jakým způsobem bude fungovat další výstavba či doprava na městské části, či jestli a
kde bude dost zeleně a parků. Bez znalosti o tom, jak a
jakým způsobem se bude Praha 8 vyvíjet za deset – dvacet
– třicet let, se přeci nedá rozhodovat o dnešních problémech. Bohuţel, a to není jen problém naší městské části,
na tvorbu a přípravu územních plánů se dlouhodobě naprosto rezignovalo.
Několik posledních let se radnice nedokáţe zmoci na nic jiného, neţ na schvalování projektů jiných organizací, zejména developerů. Případně na zamítání akcí na
poslední chvíli, jako je například nešťastný záměr výstavby u Polikliniky
v Mazurské. V rámci rétoriky pana starosty Noska, který říká, ţe radnice tu je na
vydávání občanek, se tak prakticky rezignuje na jakýkoliv územní rozvoj a nechává
se tomu volný průběh. Proto radnice neovlivnila podobu Rohanského ostrova a
zatím všichni jen čekají, jak toto území bude vypadat. Radnice se prakticky nemohla nijak vyjádřit k problematice tzv. Libeňských doků a úpravy stavby nad metrem
Palmovka. Jediné, co se současnému vedení radnice jakţ takţ povedlo, je jedna
psí louka a tzv. rekultivace vnitrobloků v Ládví, která se po nesouhlasných reakcích
občanů změnila, a snad dopadne dobře.
Musím se zmínit o tzv. dopravě v klidu, tedy o parkování. Jiţ několik let neřešený
problém v Karlíně, dolní Libni a kolem metra Kobylisy a Ládví se zhoršuje rapidním
způsobem. Zajímavé je, ţe vedení radnice, které tento problém dlouho neřešilo, se
začalo touto záleţitostí zabývat aţ ve chvíli, kdy ČSSD rozjela úspěšnou akci PETICE K PARKOVNÉMU NA PRAZE 8. Přibývající podpisy tak donutily vedení radnice
jednat. Doufám, ţe naše aktivita tak bude alespoň k tomu, ţe to rozhýbá aktivitu
těch současných mocných. Zároveň doufám, ţe se nenechají zlobovat svými kolegy
z magistrátu, a systém parkování pro rezidenty bude lidštější neţ na ostatních
městských částech, kde vznikly pouze další poplatky a poplatky pro občany.
V novém územním plánu by se radnice měla zabývat především těmi místy na Praze 8, kde ještě rozhodovat můţeme a nejsou definitivně zkaţena zástavbou. Jedná se například o území za Bohnickou léčebnou nebo kolem Čimického lesa, případně kolem Ďáblického hřbitova. Zajímavá jsou však i další místa po celé Praze
8. Dle mého názoru je potřeba si napříč politickým spektrem říci, co a jak je dobré
pro naší městskou část do budoucna. Tvorba územního plánu a územního rozvoje
není věcí, která se udělá narychlo a ad hoc. Není věcí, která se nechá plynout
s tím, ţe ono se to nějak samo vyřeší. Je potřeba se touto problematikou začít zcela váţně zabývat.
Roman Petrus, předseda OVV
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Zpráva z OVV ze dne 20. května 2009
1) Příprava akcí OVV
Kampaň k volbám do EP – na Praze 8 budou dvě kampaně, dne 25.5. (Kobylisy metro) a 4.6. u KD Ládví. Zde také
bude automobil s ozvučením od KVV Praha. Je objednáno 1800 ks propagačních materiálů, dále na kaţdou akci dostaneme 400 ks igelitových tašek s logem ČSSD a 200 ks propisovacích tuţek, téţ s logem. Členové OVV ČSSD Praha
8 vyzývají členskou základnu k účasti na akcích. Na obou přislíbil účast př. Tomáš Novotný, který je na kandidátce na
12. místě, další kandidáti ČSSD na našich akcích zřejmě nebudou přítomni. Př. Petrus vyzval přítomné členy, pokud
mají zájem o konání akcí na dalších místech na Praze 8, tak jim budou předvolební materiály zajištěny.
Z porady obvodních manaţerů Př. Petrus informoval předsedy všech MO o nutnosti sdělit všem navrţeným členům na
post poslance PČR, ţe musejí do 8.6.09 odevzdat lustrační osvědčení (nebo potvrzení, ţe si o něj na MV zaţádali), výpis z Rejstříku trestů (negativní, ne starší šesti měsíců) , čestné prohlášení a etický kodex. Tyto materiály musí před OK
ČSSD Praha 8 dodat do 8.6.09 všichni navrţení kandidáti.
Dne 18.6. proběhne na Grábově vile akce „Rozloučení se školním rokem“ od cca 16:00, př. Petrus a př. Rödig zvou
všechny členy ČSSD na Praze 8.
Prohlídka památníku na Vítkově, jeho vnitřních prostor, před rekonstrukcí a otevřením pro veřejnost, zve př. Bartoloměj. První návštěva proběhne v druhé půli měsíce srpna, počet lidí cca 12. Během září navštívíme památník ještě jednou a oslovíme členy ČSSD na Praze 3, zda mají zájem se zúčastnit prohlídky.
Př. Petrus z porady volebních manaţerů informoval, ţe v předvolební kampani v předčasných volbách do PS PČR uskutečníme na obvodě Prahy 8 alespoň 10 předvolebních akcí. Vyzval předsedy jednotlivých MO, aby zaktivovali členskou
základnu a navrhl jim, aby zváţili, zda neudělají i jednotlivé MO vlastní předvolební akci.
2) Příprava OK ČSSD Praha 8
V pozvánce, která je koncipována formou „časopisu“, jsou zprávy předsedy OVV ČSSD Praha 8 a předsedy KZ při ÚMČ
Praha 8. K materiálům nebyla vznesena ţádná připomínka. V pozvánce se představili navrţení kandidáti na post poslance PČR. Nejsou zde představeni př. Fric a př. Majerník, kteří své materiály do pozvánky na OK nedodali. Ze všech
MO, MSD, SDŢ bylo navrţeno osm kandidátů. Jsou to př. Bartoloměj, Fric, Janeček, Kilian, Majerník, Majerová, Novotný
a K. Šašek. Nejvíce nominací obdrţel př. K. Šašek, ten se však kandidatury vzdal.
Dnešní jednání OVV ČSSD Praha 8 bude podle nového volebního řádu (viz strana 11 na pozvánce na OK) ze sedmi
navrţených kandidátů volit tři, následně pak OK ČSSD Praha 8 tyto schválí, či nikoliv. Členové po diskusi konstatovali,
ţe tento způsob volby kandidátů nepovaţují za příliš praktický, ale respektují jej.
Př. Petrus členům OVV navrhl, jakým způsobem by tajná volba kandidátů mohla proběhnout. Na volební lístek dají dle
svého uváţení ke kaţdému jménu kandidáta „body“. Tři body dají tomu, koho volí na 1. místo, dva body tomu, koho
volí na 2. místo a jeden bod, koho volí na 3. místo. U ostatních pak napíší nuly. Lze také dát jednomu kandidátu 3 body
a ostatním nulu. Správně vyplněný lístek má tedy vypadat tak, ţe na volebním lístku bude jedenkrát 3 body, jedenkrát
dva body, jedenkrát jeden bod a u ostatních nuly. Kdo dostane největší počet bodů, bude za obvod na 1. místě, druhý
a třetí největší počet bodů znamenají druhé a třetí místo za obvod, ostatní budou náhradníky. Po diskusi byl návrh př.
Petruse přijat.
Do volební komise byli navrţeni a následně schváleni př. Hejkrlík – předseda, př. Baxa a Rödig členové. Hlasování (9 –
0 – 2)
Členové volební komise předali členům OVV s hlasem rozhodujícím volební lístky. Následně proběhla tajná volba kandidátů.
Předseda volební komise př. Hejkrlík sdělil volební výsledky (viz příloha zápisu): Bylo předáno 11 hlasovacích lístků,
z toho čtyři byli neplatné. Po sečtení sedmi hlasovacích lístků jsou výsledky tajné volby následující: 1. místo Milan Bartoloměj – 18 bodů, 2. místo Lenka Majerová – 12 bodů, 3. místo Tomáš Novotný – 6 bodů, 4. místo Václav Janeček –
3 body, 5. – 7. místo Ferdinand Fric, Kilian Petr, Marian Majerník – 0 bodů.
Př. Bartoloměj přítomným poděkoval za důvěru.
3) Komunální problematika
Př. Petrus informoval o jednání Zastupitelstva MČ Praha 8. Dále informoval, ţe je zvaţována myšlenka napříč politickým spektrem postavit nové sídlo ÚMČ Praha 8, nebo jiným způsobem vyřešit nedostatek pracovních míst pro úředníky MČ. Proběhla diskuse k připravované rekonstrukci Libeňského zámečku, k rekonstrukci Libeňského mostu. Př. Bartoloměj sdělil, ţe proběhlo stavební řízení, které je prvním krokem k rekonstrukci libeňského Paláce Svět. Př. Majerová
sdělila, ţe zastupitel MČ Praha 8 př. Novotný se 16.5. oţenil.

Šesté číslo, ročník V.
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4) Zprávy z místních organizací
MO Libeň – př. Šída – přečetl zápis z MO Libeň a poţádal členy OVV ČSSD Praha 8 o vyjádření se k uvedenému. Př. Rödig, předseda MO Karlín se k uvedenému připojil. Tímto tématem je ohlášená kandidatura paní Kateřiny Broţové na
kandidátce ČSSD do PS PČR. MO Kobylisy – př. Majerová – byla přijata nová členka, schůze proběhla dle programu. MO
Bohnice – př. Ševčík – na OK Praha 8 nebyla nanominována ţena, diskuse k problematice přistěhovalectví a bezdomovců, návrhy na sníţení nájemného v bytech ve správě MČ Praha 8 – do volebního programu v komunálních volbách.
MO Ďáblice – podařilo se prosadit změnu dopravního značení v Ďáblicích, kde díky tomu nebudou obcí projíţdět nákladní automobily, jezdící na ďáblickou skládku. MO Čimice – př. Dluhoš – MO se bude scházet poslední čtvrtek
v měsíci, kromě července a srpna, schůze proběhla dle programu. MO Troja – př. Vašek informoval, ţe na červnovém
jednání Zastupitelstva ÚMČ vystoupí s dotazem za MO Troja, ohledně podpory, kterou MČ Praha 8 poskytuje Botanické
zahradě Praha. Spolu s př. Grygerou vyzvali př. Ševčíka, předsedu MO Bohnice, jestli se k jejich aktivitě MO Bohnice
připojí. Ten předběţně souhlasil. K uvedenému proběhla delší diskuse.
K prohlášení MO Libeň, ke kandidatuře paní K. Broţové na kandidátní listině ČSSD do PS PČR proběhla obsáhlá diskuse, z které vzešlo usnesení č. 2/05/09: „OVV ČSSD Praha 8 konstatuje, že nominace nečlenů ČSSD na kandidátní listiny do PS PČR je vůči ostatním členům ČSSD diskriminující a v konečném důsledku může ČSSD poškodit.“
4) Různé
Př. Petrus konstatoval, ţe dle kvót na konání OK ČSSD Praha 8 nám chybí mladí a ţeny. Upozornil proto předsedy MO,
MSD a SDŢ, kteří ještě návrhy na dovolbu neuskutečnili, aby tak učinili. Dále je poţádal, aby členům vysvětlili nový způsob voleb nejen na OK ČSSD Praha 8, který vychází z nového Volebního řádu ČSSD.

Zpráva z KVV ze dne 25. května 2009
Milan Bartoloměj, člen KVV
Jednání řídili předseda KVV ČSSD Praha Petr Hulinský.
Schválený a projednaný program:
Zpráva o plnění usnesení KVV ČSSD Praha ze dne 16. 4. 2009
Zpráva předsedy KVV ČSSD Praha
Informace předsedy KZ ZHMP ČSSD Praha
Informace z PSP ČR
Informace a doporučení KKK ČSSD Praha
Zajištění Krajské konference
Stav přípravy voleb do EP
Byl kladen důraz na účast členů strany na volebních mítincích, zejména 27. 5. 2009
Různé:
Schválení přijetí členů ČSSD do organizací mimo jejich trvalé bydliště
Informace o celopraţských akcích na květen a červen 2009
Schválení statutu odborných komisí
Byla zahájena činnost dvou nových komisí, Komise sociální a Komise zdravotní. Významným krokem je ustavení
Subkomise pro řešení bytové problematiky pod vedením př. Hodka. V následujících dnech bude předsedům OVV
zaslána výzva k nominaci svých členů do jednotlivých komisí.
Návrh programu 5. zasedání KVV dne 15. 6. 2009
Rozprava a schválení úkolů spojených s volbami do PSP ČR:
Účast zástupců KKK na obvodních konferencích – Praha 8: př. Táborský
Program Krajské konference ČSSD Praha 15. 6. 2009, 17:00 hod, TOP hotel
1.
Návrh programu
2.
Volba komisí – mandátová, volební, návrhová a pracovního předsednictva
3.
Zpráva o plnění usnesení krajské konference z ledna 2009
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Zpráva předsedy KVV ČSSD Praha
Vystoupení hostů
Zpráva mandátové komise, dovolba ţen a mladých
Představení kandidátů na poslance PSP ČR
Volba kandidátů na poslance do PSP ČR
Informace k volební kampani
Různé
Usnesení Krajské konference ČSSD v Praze

Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška

Občanské sdružení OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,
který se koná 10. a 24. června 2009
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši.
Občanské sdružení
OSM
vás zve na výstavu
Miroslava Hájka,
která se koná
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8.
Výstavu můžete navštívit až do 14. června 2009.

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která
se
bude konat
23. června 2009 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.

Šesté číslo, ročník V.
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Vernisáţ výstavy Miroslava Hájka

OVV ČSSD PRAHA 8
si Vás dovoluje pozvat na neformální
posezení,

které se uskuteční dne 18. června 2009 od 17:30 v Grábově vile.
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Stalo se před deseti lety
MO Karlín
Na programu jednání MO byla diskuse k obvodní konferenci a výběr členských příspěvků (Květen 1999)
MO Kobylisy
MO Kobylisy se navrhla 4 kandidáty na účastníky školení do VÚSC (Květen 1999)
MO Bohnice
Na programu jednání MO byl výběr členských příspěvků a výměna členských legitimací. (Květen 1999)
MO Libeň
Členská schůze MO konstatovala, ţe ke dni 5.5.1999 měla MO Libeň 39 členů. Na programu jednání MO
bylo projednání vnitrostranických záleţitostí ČSSD na Praze 8. (Květen 1999)
OVV (Květen 1999)
1)
OVV uloţilo vzhledem k rozporům v databázích MO Libeň a ÚVV svolat mimořádnou schůzi MO ČSSD
Libeň za účelem eventuelního doplnění kandidátů na OK.
2)
OVV uloţilo předsedům MO, aby na OVV předkládali podněty, co je třeba řešit v komunální politice.

Plánované akce
ČERVEN
MO Karlín a MO Libeň

2.6.

18:00

Zenklova 27

Eurovolby

4.6.

17:00

Kobylisy

Klub zastupitelů

8.6.

18.00

Zenklova 27

MO Kobylisy

9.6.

18:00

Zenklova 27

Klub deskových her

10.6. 18:00

Zenklova 27

Obvodní konference

11.6. 17:00

Zenklova 27

MO Bohnice

16.6. 18:00

Staroměstské náměstí

OVV Praha 8

17. 6. 18:00

Zenklova 27

Rozloučení se školním rokem 18.6. 18:00

Grábova vila

MO Troja

22.6. 18:00

Zenklova 27

MO Čimice

25.6. 17:45

Bytová poradna při ČSSD
Praha 8
Klub deskových her

23.6. 17:00

Chvatěrubská
Zenklova 27

24.6. 18:00

Zenklova 27

Obvodní výkonný výbor
ČSSD Praha 8
Vás zve na návštěvu
památníku na Vítkově,
která proběhne
13. srpna 2009
Bližší informace včetně místa a hodiny
srazu Vám sdělí tajemník př. Vašek.
Zároveň Vás žádáme o potvrzení Vaší
účasti nejlépe emailem na adrese
ovv.praha8@cssd.cz

Šesté

číslo, ročník

V.
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Informace z Rady Městské části Praha 8
Roman Petrus, předseda OVV

Duben 2009
- Rada schválila ţádost občanského sdruţení Beachklub v Ládví, které si pronajímalo
v Chabařovické ulici prostory na dobu neurčitou a potřebovalo díky grantovému systému tuto smlouvu změnit na dobu určitou 10 let.
- Rada schválila architektonickou studii nové výstavby u koupaliště poblíţ Stírky. Zde
by měl vzniknout Polyfunkční dům s bydlením pro seniory. Bydlení ve 23 bytech bude
patrně velmi luxusní.
- Rada schválila zhotovitele pro vytvoření prvního opravdu sportovního hřiště v ulici
Kubíkova v Kobylisích. Hřiště by mělo tentokrát být vyuţíváno pro sportovní aktivity.
Stejné hřiště by mělo vzniknout i v ulici Ouholická v Čimicích.
- Naopak v ulici Drahorádova na Stříţkově bude vybudováno klasické dětské hřiště.
- Rada Městské části vypsala velké a otevřené výběrové řízení na projekt: Sníţení
energetické náročnosti u objektu ZŠ Na Slovance. Odhadní cena projektu je 20 miliónů korun.
- Rada schválila závěrečný účet z rok 2008 a předloţila jej Zastupitelstvu.
- Rada vyhlásila tentokrát jiţ uzavřená výběrová řízení s předmětem plnění TDI – realizace energetických
úspor na budově a to u ZŠ Glowackého, ZŠ Ţernosecká, ZŠ Dolákova, ZŠ Mazurská,
Květen 2009
- Rada se připravovala na Eurovolby jejich zajištěním, které čítá například zapůjčení výpočetní techniky.
- Rada městské části odsouhlasila nákup promolaviček, konkrétně 250 kusů. Ty by měly nahradit lavičky
firmy AD-net, které tato firma stáhla z Prahy 8. Lavičky by měly být osazeny v létě tohoto roku. Jako výrobce
byl osloven jen jeden zájemce.
- Probíhá další veřejná zakázka, tentokráte na celkovou opravu střechy bytového domu čp. 397
v Pernerově ulici.
- Další celková oprava fasády a výměna oken bytového domu čp. 359 bude probíhat v ulici Vacínova 3.
- Celková oprava domu čp. 1462 na adrese Bulovka 10 a 12 je rovněţ vypsána výběrovým řízením.

Informace z komisí
Zdravotní a sociální komise (Jana Štolová)
Komise projednávala ţádosti o prodlouţení nájemních smluv v sociálních bytech, ke kterým měla k dispozici
podklady vypracované sociálními pracovnicemi OÚSS a SO. V devíti případech komise doporučila prodlouţení
nájemní smlouvy, v jednom případě komise prodlouţení nedoporučila z důvodu nesplnění podmínek pro ubytování v sociálním bytě. Dále komise projednala případ matky se synem bydlící v sociálním bytě, která se
dlouhodobě zdrţuje v zahraničí a s OÚSS nespolupracuje. Komise doporučuje OÚSS urychleně zahájit kroky k
ukončení nájemní smlouvy k sociálnímu bytu. Komise se vyjádřila k ţádosti orgánu sociálně právní ochrany
dětí o pomoc při řešení bytové situace rodiny s dítětem, kde matka poţádala o svěření tří nezletilých sourozenců do pěstounské péče. Děti byly zatím svěřeny sestře do předpěstounské péče a konečné rozhodnutí o
pěstounské péči závisí na řešení bytové situace (rodina ţije v podnájmu, který obtíţně finančně zvládá). Péče
o děti je dobrá a je pravidelně sledována sociálními pracovnicemi OSPOD. Komise doporučuje urychleně řešit
přidělení sociálního bytu ve spolupráci s bytovým odborem.
Kontrolní výbor (Roman Petrus)
V průběhu dubna 2009 byly provedeny dvě plánované kontrolní akce, a to kontrola hospodaření
s finančními prostředky v oblasti kultury (provedli p. Petrus a Dr. Frouz) a kontrola hospodaření s finančními
prostředky určenými na údrţbu veřejné zeleně (provedli Ing. Janků, p. Ševčík a Ing. Beneš). Po obsáhlé diskusi k oběma kontrolním akcím byly výsledky kontrol vzaty na vědomí. Dále bylo oznámeno, ţe je třeba ještě
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v 1. pololetí 2009 uskutečnit kontrolu úrovně přípravy volných bytů určených k dalšímu pronájmu. V rámci diskuse bylo rozhodnuto, ţe kontrola proběhne v červnu 2009 na správní firmě AUSTIS a.s. Realizací této akce
byli výborem pověřeni Dr. Bouša a p. Ševčík. Informace o provedených kontrolách správnosti pouţití poskytnutých finančních darů (grantů) v sociální oblasti na rok 2008 uvedl tajemník výboru Ing. Doleţal. Po diskusi
k tomuto bodu byla vzata zpráva na vědomí.
Bytová komise (Roman Petrus)
Komise projednala kromě běţných bodů také jeden závaţný bod jednání. Jednalo se o změnu reţimu podpisu
nájemních smluv. Bytová komise doporučuje veškeré nově uzavírané nájemní smlouvy vyhotovovat a podepisovat na bytovém odboru ÚMČ Praha 8 a nikoliv na správních firmách, jak se dělo dosud. Evidenční listy se
zatím budou vyhotovovat na příslušných správních firmách, které je předají bytovému odboru ÚMČ Praha 8.
K tomuto rozhodnutí komisi vedla větší kontrola nad přidělováním bytů a prací správních firem.
Majetková komise (Daniel Rödig)
Květnové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek (MK) se uskutečnilo dne 12. května. Na tomto jednání MK se začaly projevovat důsledky hospodářské krize, a tak ţádostí, jimiţ se komise zabývala, zdaleka
nebylo tolik, jak je obvyklé na ostatních jednáních. MK se zabývala ţádostí Bytového druţstva Sluţská 778 o
odkoupení pozemků v Kobylisích za cenu dle cenové mapy. MK prodej pozemků doporučila s tím, ţe k uhrazení kupní ceny dojde do třiceti dnů ode dne uzavření předmětné kupní smlouvy. Stejné stanovisko zaujala MK
k ţádosti bytového druţstva Sluţská 777. Na svém jednání MK projednávala ţádost společnosti ROXY II a.s. o
pronájem částí pozemků v Libni, v Bohnicích a v Tróje za účelem umístění reklamních Triboardů. I přes to, ţe
za pronájem těchto ploch firma nabízela nájemné, MK pronájem nedoporučila, jelikoţ na jednání převládl názor, ţe umístění této reklamy na pozemky MČ Praha 8 není ţádoucí. Na jednání MK byla doručena ţádost společnosti VOSS´ 99 o přechodnou úpravu nájemného za pronájem pozemků v Libni, kde firma provozuje placené parkoviště. MK tuto ţádost nedoporučila. Vzhledem k omezenému místu jsou zde uvedeny pouze některé
body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile. Příští jednání komise pro
obecní majetek Rady Městské části Praha 8 se uskuteční dne 09. června 2009.
Finanční výbor (Daniel Rödig)
Květnové jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 4.5.2009. Na jednání
FV byl přizván vedoucí útvaru interního auditu a kontroly, který členy FV seznámil s výsledky provedených kontrol správnosti pouţití poskytnutých finančních darů (grantů) v sociální oblasti na rok 2008. Odpověděl na
všechny dotazy přítomných členů a FV vzal jeho informaci na vědomí. V rámci projednávání jiného bodu FV
narazil na systém evidence vyřazeného majetku MČ. FV na základě diskuse k tomuto materiálu pověřil dva ze
svých členů, aby provedli namátkovou kontrolu a prověření vyřazeného majetku. FV dále projednal návrh ţádosti na prominutí a odpis nedobytné pohledávky ZŠ Hovorčovická za SK Viktorii ve výši 470 226,70 Kč. FV
ZMČ problematiku projednal a souhlasil s odpisem této pohledávky na vrub rezervního fondu ZŠ Hovorčovická.
Celý zápis z jednání je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile. Termín příštího jednání FV byl stanoven na pondělí 8. června.
Zdravotní a sociální komise (Jana Štolová)
Komise projednala jednu ţádost o umístění v domě s pečovatelskou sluţbou a konstatovala, ţe ţadatelka nesplňuje podmínky přijetí do tohoto zařízení. Dále komise na svém jednání doporučila umístění dvou matek s
dětmi v azylovém nebo sociálním bytě. Na základě písemných vyjádření sociálních pracovníků orgánu sociálně
právní ochrany dětí SO a OÚSS komise navrhla prodlouţení dvou nájemních smluv v sociálních bytech. Po prošetření sociálních a rodinných poměrů ţadatelky o sociální byt – matky se čtyřmi dětmi komise doporučila v
krajním případě umístění v azylovém nebo sociálním bytě.
Školská komise (Lenka Majerová)
-komise byla informována o zápise dětí do MŠ a zabývala se předběţným řešením situace v příštím školním
roce.
-proběhlo poslední kolo výběrového řízení na místo ředitelky ZŠ Petra Strozziho a MŠ Na Přesypu. Komise doporučila jmenovat p.Mgr Petru Jehnovou a p. Evu Vodráţkovou,DiS.
-komise projednala ţádost ZŠ a MŠ U Školské zahrady ohledně zlepšení dopravní situace v okolí školy. Navrhla, aby se ţádostí zabývala dopravní komise.
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Informace ze zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 6. května
Druhé Zastupitelstvo MČ Praha 8 v letošním roce se konalo dne 6. května. Jako kaţdé Zastupitelstvo
MČ bylo i toto veřejně přístupné a konalo se v tradičních prostorách velkého sálu „Bílého domu“ v Libni.
Na program jednání květnového zastupitelstva bylo zařazeno projednání 18 bodů a dalo se tušit, ţe schůze
zastupitelstva se protáhne do večerních hodin. Nicméně Radnice MČ Prahy 8 do velkého sálu instalovala
projektor, a jednotlivá usnesení zastupitelstva nemusela být předsedou návrhového výboru nahlas předčítána, jelikoţ znění jednotlivých usnesení mohli všichni přítomní vidět na velkém promítacím plátně. To jednání
zastupitelstva znatelně urychlilo.
Zastupitelstvo tak schválilo „Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2008“ a „Úpravu Finančního
plánu zdaňované činnosti MČ“ v letošním roce. Jelikoţ došlo k významným změnám ve výměrách pozemků
(digitalizace katastrálního operátu v oblasti Karlína a Kobylis), některé objekty byly odsvěřeny ve prospěch
Hlavního města Praha, jiné se prodaly. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo upravilo přílohy Zřizovací listiny SeS
MČ Praha 8 a dalo je do souladu se stávajícím stavem.
Bodem jednání, který bylo mnoha obyvateli Prahy 8 nejvíce očekáván, bylo schválení úplatných převodů nemovitostí ve vlastnictví obce. Mezi obyvateli se pro tento prodej vţil název „privatizace“. Nájemníci
takto převáděných domů splnili všechny potřebné náleţitosti k tomu, aby se prodej domů mohl uskutečnit.
Květnové zastupitelstvo projednávalo prodej deseti domů v Libni. Zastupitelé ČSSD zůstali věrni svému volebnímu programu, se kterým byli zvoleni do Zastupitelstva MČ Praha 8 a prodej bytových domů nepodpořili.
Předchozí Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 rozhodl, ţe při hlasování se zastupitelé ČSSD zdrţí. Dle ČSSD na
Praze 8 stále nebyla vyřešena otázka výpadku příjmů v rozpočtu MČ plynoucí z nájemného v těchto bytech.
Tím se do budoucna vytváří problém pro příjmovou část rozpočtu. O spravedlivém přístupu k lidem, jejichţ
domy do seznamu prodávaných domů nebyly zařazeny, ani nemluvě.
Poslední bod jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 byl věnován dotazům, připomínkám a námětům občanů. V rámci tohoto bodu vystoupila řada občanů, která poukázala na fakt, ţe v současnosti probíhající rekultivace vnitrobloků panelových domů v Ládví není podle jejich názoru ideální a neodpovídá aktuálním potřebám tamějších obyvatel. Na tyto dotazy a výtky odpovídal pan starosta, který záleţitost osvětlil a slíbil vţdy
zaslání písemné odpovědi.

Zpráva z klubu zastupitelů dne 6. května 2009
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) zahájil Radim Zátopek, který přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem jednání dnešní schůze KZ. K programu nebyly vzneseny připomínky.
V dalším průběhu schůze KZ byly projednávány všechny materiály, jeţ byly zařazeny na program jednání
Zastupitelstva MČ Praha 8 s cílem sjednotit stanovisko KZ tak, aby členové KZ ČSSD Praha 8 hlasovali jednotně.
Body 1 – 4
Jednalo se především o materiály k závěrečnému účtu a rozpočtu na rok 2009. Po proběhlé diskusi se členové dohodli všechny tyto materiály v hlasování podpořit.
Body 5 – 15 Jednalo se o prodej nemovitostí v majetku MČ Praha 8 v rámci tzv. „privatizace“. Vzhledem k předchozím hlasováním a komunálnímu programu ČSSD bylo dohodnuto, ţe KZ
ČSSD Praha 8 se u těchto bodů zdrţí hlasování.
Bod 16
Jednalo se o návrh změn výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva MČ Praha 8. Po proběhlé diskusi se KZ ČSSD Praha 8 rozhodl tento bod
v hlasování podpořit.
Bod 17
Jednalo se o návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi Servisním střediskem a Občanským sdruţením Beachklub Ládví. Po proběhlé diskusi nad tímto
bodem bylo rozhodnuto o „volném hlasování“.
Radim Zátopek poděkoval Romanu Petrusovi a poţádal přítomné, aby se závěry KZ seznámili členy, kteří
se nedostavili na jednání KZ.
Roman Petrus seznámil přítomné se svým záměrem vystoupit na jednom s příštích zastupitelstvech
s nápadem zřízení „Lidské louky“.
Roman Petrus seznámil přítomné s plánovaným příspěvkem Jana Vaška, který chce na Zastupitelstvu
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vystoupit v Rámci bodu „Různé, příspěvky občanů“ na téma týkající se Botanické zahrady. Zároveň přítomným sdělil, ţe v případě, ţe vzhledem ke konání pietní akce na Kobyliské střelnici odejde z jednání Zastupitelstva nejpozději v 15:30. Projednání všech diskusních příspěvků zastupitelstvem proběhne pak na jeho
příští schůzi.
Vzhledem k tomu, ţe program jednání schůze KZ byl vyčerpán a nikdo nenavrhl další body k projednání,
Radim Zátopek poděkoval všem přítomným a schůzi KZ ukončil.

Co se stalo a stane na Praze 8
Nové kamery
V rámci projektu „Bezpečná osmička“ dokončila radnice Prahy 8 montáţ a zprovoznění dalších dvou kamerových bezpečnostních systémů. Zabezpečení se
nyní dočkal rozsáhlý areál základní školy v Hovorčovické ulici v Kobylisích. Jeho součástí jsou totiţ i rozsáhlé prostory určené pro mimoškolní činnost a aktivity dětí v jejich volném čase za dohledu dospělých a
pedagogů.
Na chodnících se stále pracuje

světelná signalizace. Ministerstvo dopravy na znění
vyhlášky trvá a poţaduje po městu její dodrţování.
Praha tak bude muset přechody přes tramvajové koleje, kterých je podle odhadu Technické správy komunikací (TSK) aţ 500, buď osadit semaforem, nebo
zrušit. Vyhláška číslo 193 vstoupila v platnost 1. července 2006. Na napravení toho, co bylo v rozporu s
vyhláškou, měly města, obce a další subjekty rok a
půl. Ministerstvo nařízení odůvodňuje tím, ţe přechody přes tramvajové pásy mnohé chodce matou. Pro
tramvaje totiţ neplatí absolutní přednost chodce na
přechodu. Jen na nejdůleţitějších praţských tramvajových tratích je kolem 240 přechodů bez semaforů,
celkem jich můţe být v metropoli kolem 500. Umístění semaforů na všech těchto přechodech by tak město vyšlo na desítky aţ stovky milionů korun. Pokud by
město přechody nezrušilo, ani na ně neumístilo semafory, mohlo by mít problémy v případě, ţe by se na
tomto místě stala dopravní nehoda.

Stovky metrů chodníků v Karlíně a Libni projdou komplexní obnovou. Radnice Prahy 8 na ni uvolní 4,7 milionu korun. Druhá letošní etapa se týká chodníků v
západní části Karlínského náměstí, téměř celé Braunerovy ulice a nové chodníky bude mít po obou stranách i celá libeňská ulice Ve Vrchu. Obnova chodníků
v Karlíně a Libni by měla být dokončena před začátkem letních prázdnin. Osmá městská část letos investuje do velkoplošné opravy chodníků deset milio- Do modré zóny můţe kaţdý
nů korun. V posledních třech letech uvolnila libeňská
Snad všichni řidiči jiţ nejednou lamentovali na zaveradnice na rekonstrukci chodníků bezmála 30 miliodení „Modrých zón. Nyní se ve vybraných ulicích modnů korun.
ré zóny změní ve smíšené. Parkovat tu tak budou moci i „přespolní“. Radní hlavního města se totiţ rozhodDemonstrace v Karlíně
li, ţe zavedou nově takzvané smíšené zóny. Co to buSpolečnou modlitbou začala na schodech kostela sv. de znamenat? Modré zóny, v nichţ mohou nyní parCyrila a Metoděje v Karlíně dne 6. května po 16. ho- kovat pouze rezidenti s platnou parkovací kartou, se
dině řetězová demonstrace proti neonacismu a na v některých ulicích přes den „otevřou“ také řidičům z
podporu romských obětí útoku ve Vítkově. Na akci jiných městských částí nebo mimopraţským šoférům.
organizované výzvou „Dost“, která vznikla po tomto Ti pouze naházejí potřebné mnoţství mincí do parkoútoku, nakonec přišly zhruba tři stovky Romů. Kdyţ vacího automatu. Průzkumy ukázaly, ţe v některých
se radikálnější účastníci dozvěděli, ţe souběţně pro- ulicích jsou přes den modré zóny obsazeny pouze ze
bíhající demonstraci v Chomutově narušili skinheadi, sedmdesáti procent.
vykřikovali, ţe vláda romský problém neřeší. Organi- Ve kterých ulicích ke změně dojde, však neumíme
zátorům se podařilo rozvášněný dav uklidnit a po říci, ulice totiţ vyberou jednotlivé radnice. Město pouskončení oficiální části zůstalo na místě ještě mnoho ze určí dobu, ve které k tomu můţe dojít. Uţ dnes je
diskutujících lidí.
známo, ţe to bude od 8 do 18 hodin.
Praha bude muset zrušit několik set přechodů
Praha bude moţná muset zrušit několik set přechodů, které vedou přes tramvajové pásy. Podle vyhlášky
Ministerstva dopravy z roku 2006 totiţ můţe být přechod v těchto místech pouze tehdy, pokud je tam

Obyvatelé Prahy 8 se mohou těšit na nové lavičky
Fakt, ţe na území Prahy 8 zmizely z mnoha míst lavičky, které byly obyvateli hojně vyuţívány, jsme jistě
zaznamenali. Radnice Prahy 8 se rozhodla, ţe na
svém území bude lavičky spravovat sama. Na konci
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loňského roku se totiţ nedohodla s jejich původním varianty, jak ušetřit. Ta nejtvrdší varianta dokonce
provozovatelem a ten je nechal odklidit. Nyní Rada mluvila o rušení aţ dvaceti linek nebo o tom, ţe by na
MČ vyhlásila výběrové řízení na nákup nových laviček. trase B na obou koncích byl zaveden celoročně prázdninový provoz. Loni jelo metrem, tramvají nebo autobusem zhruba 1,4 miliardy cestujících. V příměstZa studii o Romech vyhodila Praha statisíce
ských autobusech se k nim pak přidalo dalších 62
Magistrát města utratil přes půl miliónu korun za anamilionů lidí. Ti pak za jízdenky zaplatili více neţ čtyři a
lýzu sociální situace romské komunity na území Prapůl miliardy korun.
hy. Ani teď však neví, kolik Romů v metropoli ţije. Co
se tedy dozvěděl? Většinou jen samé odhady a potvrzení známých faktů. A také to, ţe nejschopnější Ro- Nádraţí Florenc je bezpečnější
mové, kteří v hlavním městě ţili, jsou uţ dávno pryč. Obejdové, kteří prosí o pár drobných korun, nebo ti,
Na otázku, kolik Romů ţije v Praze, prý jednoznačná co si rovnou sami sáhnou do cizí kapsy pro peněţenodpověď neexistuje. I do budoucna je prý potřeba ku. Nevzhledné stánky s občerstvením a dlaţební
vycházet ze skutečnosti, ţe přesný počet Romů zjistit kostky poseté nedopalky od cigaret. To donedávna
nelze. Je totiţ jen na Romech samých, zda se při sčí- patřilo ke koloritu autobusového nádraţí Florenc. Jetání lidu k národnosti přihlásí. Odhady tudíţ vycházejí ho vzhled se teď mění doslova kaţdým dnem. Za prvze stavu, kdy ještě fungovaly národní výbory.
ní čtvrtletí loňského roku ohlásili lidé cestující přes
Podle evidence z roku 1989 ţilo v Praze 12 tisíc Ro- Florenc, dvaaosmdesát kapesních krádeţí. Letos jich
mů. Pak uţ se odhady různí, takţe město má na vy- za stejné období bylo uţ pouze čtrnáct. Šéfové policejbranou: buď v něm ţije 17, nebo 22 tisíc členů této ního oddělení v Karlíně, které má bezpečnost nádraţí
populace. Záleţí na tom, jak rychle přibývala. A za to na starost, si na delikventy razantně došlápli. A nevázaplatila Praha půl milionu korun. A kdo je pod studií hali pouţít i netradiční metody. Například se přestrojili
podepsán? Centrum sociálních sluţeb Praha. Takhle za bezdomovce a metaře, aby kriminální scénu v mísPraha dokáţe hospodařit s penězi.
tě co nejdetailněji poznali. Často se tak podařilo chytit
pachatele přímo při činu. Trestná činnost byla sníţena
i sérií bezpečnostních opatření. Například vybudováReferendum o parkovacích zónách
ním kamerového systému. Za první čtvrtletí roku se v
Radnice osmé městské části nechá v referendu rozareálu podařilo chytit patnáct hledaných osob. K větší
hodnout obyvatele Karlína o zavedení zóny placeného
bezpečnosti pomohla i likvidace tamní trţnice. Pachastání. Ta by měla vzniknout v oblasti ohraničené ulicetelé tak přišli o únikovou zónu a moţnost skrýt se memi „Ke Štvanici“ a „U Sluncové“.
zi stánky. Kriminalisté úzce spolupracují s vedením
Případné zavedení zóny placeného stání bude velkým
autobusového nádraţí. V areálu se nekouří, na kapsázásahem do ţivota lidí. Proto se na všechny trvalé
ře upozorňují výstraţné plakáty a samolepky. Podobobyvatele Karlína chce radnice obrátit s anketou. Anná varování znějí v různých jazycích také z nádraţního
ketní lístky s mapkou a návrhem zón dostanou v porozhlasu.
sledním květnovém týdnu do schránek všechny domácnosti v Karlíně. Lístky mohou zájemci odevzdat 5.
a 6. června 2009 v rámci voleb do Evropského parla- V Praze se letos začne stavět jen polovina bytů
mentu do schránek v předsálí volebních místností.
Letos chtěli developeři na praţský trh dodat 30 tisíc
bytů. Kvůli problémům s financováním však omezí
start nových projektů. Místo původně plánovaných
Dopravní podnik letos prodělá téměř dvě miliardy
třinácti tisíc bytů jich letos začnou stavět developeři
Praţský Dopravní podnik uţ ví, jak na tom je. Loni
v Praze zhruba sedm tisíc. Kvůli zpřísněným poţadavskončil zhruba v padesátimilionovém zisku. Tyto peníkům bank na financování projektů a z toho vyplývajícíze ale dopravce nepouţije na rozvoj městské dopravy,
ho nedostatku peněz pro developery, a také kvůli poale na "umoření" neuhrazených ztrát z minulých let.
klesu prodejů nových bytů řada developerů plánovaMůţe být ale hůř. Uţ delší dobu jeho zástupci neustáné projekty odloţila. Nic na tom nemění nárůst prodele mluví o tom, ţe Dopravní podnik (DP) od města ţe
jů bytů, který v dubnu zaznamenaly některé realitní
dostává málo peněz. To, ţe s nimi DP neumí řádně
kanceláře. Prodávají většinou starší, nikoli zcela nové
hospodařit, o tom se nemluví. Z dokumentu, který ve
byty. Nové projekty by měly být zahájeny buď v příštím
schválili městští radní, vyplývá, ţe očekávaná ztráta
roce, nebo letos na podzim. To závisí na poptávce.
Dopravního podniku by letos mohla dosáhnout aţ
Prodej bytů se zahajuje po obdrţení stavebního povo1,95 miliard korun. Méně peněz loni způsobilo napřílení, tedy ještě před vlastní stavbou. A pokud je proklad to, ţe na trase metra C ze stanice Ládví do Letdán jeden jediný byt, musí se investovat stovky milioňan jezdí pouze kaţdá druhá souprava. Společnost
nů, jelikoţ projekt musí být dostaven. V situaci, kdy
Ropid, která sestavuje jízdní řády, dokonce připravila
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není jisté, zda k tomu prvnímu bytu bude sehnán Libeňského mostu byly uţ před časem vypracovány
kupec i pro zbývající stovky bytů v projektu, je zahá- tři studie. První počítala s jednoduchou rekonstrukjení takové stavby hazard.
cí, druhá s opravou včetně mostní konstrukce, třetí
navrhovala v podstatě strţení mostu a postavení
nového rozšířeného, jehoţ součástí by byla i cyklosJak jsme na tom se školami
tezka. O tom, kterou variantu město zvolí, dosud
Osmá městská část je třetí největší městskou částí
nebylo rozhodnuto.
v Praze, alespoň co se týče počtu obyvatel. Ţije zde
přes 108 tisíc lidí. Čtvrtina z nich jiţ má za sebou
oslavu šedesátých narozenin. Tím se osmá praţská Mobilní sběrné dvory
městská část řadí k populačně nejstarším obcím v V severních částech Prahy 8 zahájí svoji činnost moČR. Ve školním věku tu mnoho dětí neţije, coţ bilní sběrné dvory. Lidé s trvalým bydlištěm na úzeovšem nemá vliv na počet základních škol, kterých mí osmé městské části tady budou moci do velkoobje na osmičce třiadvacet. Pro zhruba sedm tisíc ško- jemových kontejnerů po předloţení občanského průláků je zde otevřeno patnáct škol zřizovaných měst- kazu bezplatně odevzdávat vyslouţilé elektrospotřeským úřadem a osm soukromých či speciálních. Uči- biče, kovový nebo dřevěný odpad, pneumatiky, stališť, středních a vyšších odborných škol je jen o něco vební suť nebo starý nábytek. Kontejnery budou momálo méně. Na území Prahy 8 jich je dvacet, coţ je bilní a budou se střídat na čtyřech stanovištích; na
také vysoké číslo. V roce 2008 výdaje do této oblas- rozích Zhořelecké a Radomské ulice v Bohnicích,
ti přesáhly 250 milionů korun, coţ představuje sko- Roudnické a Bešťákovy v Ďáblicích, Na Zámkách a
ro třetinu rozpočtu celé městské části. Rodiče dětí K Rybníku v Čimicích a před budovou Veolia v kobysice hradí poplatky, u mateřských škol ve výši 600 liské Hovorčovické ulici. Mobilní sběrné dvory budou
aţ 800 korun měsíčně, v případě základních škol v provozu od pátku do neděle, a to aţ do 21 hodin.
pouze za školní druţinu a klub, ale ty náklady měst- První začne slouţit ve Zhořelecké ulici v Bohnicích.
ské části nikdy nepokryjí. Základní školy zřizované
úřadem letos navštěvuje 5 734 školáků, mateřské
školy pak 2 502 dětí. Zatímco počet dětí v mateřin- Problém heren přerůstá přes hlavu Praze i MF
kách od roku 2000 stále stoupá, u základních škol Problém heren a kasin přerůstá přes hlavu Praze i
je vývoj opačný. Ţáků je stále méně. Odcházejí totiţ ministerstvu financí. Provozovatelé totiţ obcházejí
na víceletá gymnázia. Pokles ovšem nastává u zá- městskou vyhlášku. Staré hrací automaty vyměňují
kladních škol pouze na 2. stupni, neboť děti odchá- za moderní videoterminály. Jejich povolování je v
zejí na víceletá gymnázia. Paradoxně tak dochází k kompetenci ministerstva financí a město nemá ţádjevu, ţe čím lépe základní škola děti na prvním stup- ný nástroj na to, jak je zakázat. Počet videotermináni připraví, tím více dětí odejde. Pokles ţáků je setr- lů stoupl od loňska víc neţ o 300 %. Hlavní město
valý od roku 1996, kdy „základky“ navštěvovalo 7 připravuje novelu loterijního zákona, která by zasta666 dětí, a to se odráţí i na počtu otevřených tříd. vila boom moderních videoterminálů, které rostou
Zatímco před třinácti lety jich bylo v osmé městské jak houby po dešti. Pomocí vyhlášky dosud reguluje
počet heren se starými hracími automaty, které se
části 336, letos je to o jedenasedmdesát méně.
nesmí vyskytovat u škol a dalších veřejných budov.
Na nové loterijní zařízení, kde se hraje o větší peníOprava Libeňského mostu začne moţná letos
ze, ale nemá páky. Provozovatelům videoloterijních
Oprava praţského Libeňského mostu, který v roce
terminálů totiţ stačí pouze povolení Ministerstva
2002 poškodila povodeň, moţná začne ještě letos.
financí. S ním se mohou otevírat kasina a herny i v
Vše záleţí ale na tom, zda město najde ve svém rozblízkosti škol a zdravotnických zařízení. Licenci uděpočtu potřebné peníze. Podle praţského primátora
luje všem ţadatelům. Se zvyšujícím se počtem hePavla Béma na rozsáhlou opravu peníze budou. Kroren roste logicky i počet závislých hráčů. Přestoţe
mě mostu chystá letos Technická správa komunikamoderní výherní zařízení přinášejí Ministerstvu ficí hlavního města Prahy (TSK) další dvě desítky renancí značný příjem, i ono připravuje zpřísnění podkonstrukcí hlavních komunikací za stovky milionů
mínek pro udělování licencí, které mají být součástí
korun. Hlavní město s rekonstrukcí mostu ve schvánového loterijního zákona. Je to například zavedení
leném rozpočtu na letošní rok ale nepočítalo, v rozdvoustupňového licenčního systému, coţ znamená
počtu je částka pouze na přípravu a projektové právlastně zataţení obcí a měst do toho systému povoce na Hlávkově mostě, který byl povodní rovněţ polování.
škozen. TSK ale poţádala magistrát o dodatečnou
dotaci, aby práce na Libeňském mostě mohly začít v
posledním čtvrtletí letošního roku. Na rekonstrukci

