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Uvnitř tohoto vydání: 

Novoroční úvodník 

 
 Tak už je to opět tady. S novým rokem napsat 

úvodník do časopisu. Co jim mám letos napsat? Mám 

členy ČSSD povzbudit, pochválit nebo nějak motivovat? 

Nebo naopak některé pokárat za nízkou aktivitu? Ach 

jo. 

 

 A přitom tenhle rok vůbec nebude jednoduchý. 

Čekají nás volby, a hned několik. Kromě sněmovních 

ještě komunální a volby na Magistrát hlavního města 

Prahy. A taky velká spousta nejrůznějších schůzí a Ob-

vodních konferencí. A všechno začne už v lednu. 

 

 Navíc ÚVV pořád mění volební řády pro primární volby. No, doufám, že 

to bude jako minule a MO si o tom rozhodnou samy. Obvodní konference to 

pak bude sice schvalovat, ale pokud MO nezvolí úplně nesmyslně, tak to bu-

de jen formalita. A pak se začne připravovat kampaň do komunálu. Ještě že 

OVV rozhodl, že Obvodní konference bude už na konci března. Budeme mít na 

přípravu hodně času. No, ale vlastně se nám tam objeví i kampaň do sněmov-

ny v dubnu a v květnu, tak toho času zase tak moc není. 

 

 No, o prázdninách si většina členů odpočine a namasíruje svaly na 

horké září a říjen. Tedy odpočívat budou jen ti, co nebudou na volitelných mís-

tech. Ti co budou na volitelných místech, mají smůlu. V září už zase bude cha-

os, jako minule a předminule. Všichni budou nervní, hlavně já. Pořád se nebu-

de něco stíhat. Jen doufám, že zase někdo nebude vydávat časopis bez vědo-

mí volebního štábu s tím, že on je kandidátem na starostu. Aby z toho nebyl 

průšvih, jako minule. 

 

 No, a pak to skončí. Doufejme, že úspěšně a připraví se na listopad 

další Obvodní konference, během které se vymění vedení naší organizace. 

Uvidíme, jestli vůbec přežiji. No, ono by se nic nestalo, čerstvá krev by byla 

pozitivní. 

 

 Takže príma rok a do toho spoustu bytových poraden, vernisáží a vý-

stav, deskových her, různých seminářů, klubů zastupitelů, předvolebních akcí 

a dalších a dalších schůzí. Zkrátka šílenej rok před námi a bude toho fůra. 

 

 Ach jo, když jim to takhle napíšu, tak mě svrhnou už v lednu. Musím 

to zkrátka do „čásaku“ napsat nějak hezky. 
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Číslo měsíce 

 

1,50 Kč 
 

v průměru o 1,50 Kč zdražil  auto-
mobilový benzin 95 Natural  oproti 
prosinci 2009. Zdražení bylo vyvo-
lané zvýšením spotřební daně a 

DPH.  
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Zpráva z ÚVV ze dne 12. prosince 2009  

 Na začátku prosince se sešel zatím poslední Ústřední výkonný výbor. Předseda př. Paroubek, se ve 

své úvodní zprávě zabýval nejaktuálnějším vývojem v naší zemi. Poděkoval celému PK ČSSD za jednotu při 

hlasování o státním rozpočtu ČR na rok 2010 a prosazování priorit ČSSD. Dále zhodnotil průběh a výsledky 

Kongresu PES, který se konal ve dnech 7. - 8. prosince 2009 v Praze. Ve své zprávě se dále zabýval volební-

mi preferencemi ČSSD, programovými prioritami ČSSD pro volební kampaň do Poslanecké sněmovny na 

jaře 2010, konceptem volební kampaně a riziky, která mohou ohrozit volební výsledek ČSSD.  

 

 Dále ÚVV vyslechl klasicky všechny zprávy všech orgánů ČSSD, tedy předsedy Poslaneckého i Senát-

ního klubu, předsedy Asociace krajů i ÚKK a dalších. Mezi důležité body však patřily až ty následující. Přede-

vším byl schválen návrh rozpočtu na rok 2010. Dále pak byly po změnách schváleny Řády pro přípravu vo-

leb do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu. Změny a výsledná podoba řádů není příliš jasná a například 

vůbec nezohledňuje volby na Magistrát Hlavního města Prahy.  

 

 V různém pak ÚVV svým usnesením vyjádřil poděkování hejtmanům za uzavření dlouhodobé smlou-

vy s ČD o regionální železniční dopravě. 

Karel Šašek, člen ÚVV 

Politická nálada před volbami do Poslanecké sněmovny  

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

 Letos na jaře budou se konat volby do Poslanecké sněmovny. Měly se konat již 

loni na podzim, ale sešlo z nich kvůli politickým neshodám zaviněným odporem prezi-

denta Klause podepsat  Lisabonskou smlouvu. 

 Výsledek sněmovních voleb bude závislý jednak na momentální preferenci voli-

čů k politickým stranám a jednak na ochotě voličů voleb se zúčastnit. 

 Je nesporné, že loňská politická rozhádanost mezi politiky, navíc neustále téměř 

sadisticky rozdmychávaná v médiích, hlavně v tisku, způsobila mezi občany, že mnozí 

ztratili důvěru v politiky i v politiku jako celku. Je proto obava, že politická nespokojenost 

rozšíří počty volebních absentérů, kterých při většině voleb, s výjimkou posledních kraj-

ských voleb, bývá  dosti značné procento. 

 Je také bezpečně zjištěno, že jak notoričtí nevoliči, tak i občané nespokojení se současnou politic-

kou situací, se rekrutují většinou z řad nižších nebo středních příjmových vrstev. Proto se logicky předpoklá-

dá, že tito občané by volili spíše strany levicové nebo strany středu. 

 Z toho zcela jasně vyplývá, že volební absence nahrává politické pravici a poškozuje strany řídící se 

sociálním cítěním, neboli čím nižší je volební účast, tím hůře pro chudé a naopak z voleb pak jako vítězi vy-

cházení ti majetnější volící pravici, kteří jsou vždy ukázněnými voliči. 

 Proto na základě této logické úvahy bude nutno zaměřit propagaci ČSSD a naši agitaci k občanům 

před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. V rámci zviditelnění naší strany je třeba zanechat vnitř-

ních sporů, např. v Severočeském kraji, které narušují jednotu strany, umožňují médiím špinit naše politiky 

( např. redaktoři Hanák a Mitrofanov v PRÁVU)  a zcela jasně nahrávají politické pravici. 

 V tomto smyslu je třeba našim občanům otevřít oči, aby politicky prohlédli a správně pochopili, kdo 

chce usnadnit život jim jako voličům, i jejich rodinám. 

 Přestože máme zaručenou politickou pluralitu, politická síla je vždy v jednotě každé politické strany, 

jako tomu bylo v Listopadové revoluci v roce 1989 v síle celého národa proti útlaku překonaného komunis-

tického režimu. 
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A)  Volební okrsek (okrsky) určuje zastupitelstvo Prahy 8. Historicky bývají 3 okrsky:    

 1) Karlín, Libeň   

 2) Kobylisy, Ďáblice, Střížkov  

 3) Bohnice, Čimice, Troja 

 

 4) Ďáblice - samostatná městská část 

 5) Dolní Chabry - samostatná městská část 

 6) Březiněves - samostatná městská část 

 

B) Počet zastupitelů: Celkem 45 zastupitelů, při třech okrscích se volí po 15 kandidátech. V samostatných městských částech je 15, 

15 a 9 zastupitelů 

 

A) Právo navrhovat kandidáty má každý člen ČSSD a všechny kolektivní orgány 
 

B)  JEDNA MO V OKRSKU (případ MO Kobylisy a MO Ďáblice) 
 

1) Výbor MO navrhne volebního lídra pro kandidátku. 

 

2) Výbor MO navrhne další pořadí na kandidátní listině. 

 

3) Lídra pro tuto kandidátku volí členská schůze MO dle volebního řádu. 

 

4) Členská schůze rozhodne veřejným hlasováním, zda bude kandidátku předloženou Výborem MO schvalovat v navrženém pořadí. 

Pokud tato varianta projde, hlasuje se tajně ANO x NE. 

 

5) Pokud tato varianta neprojde, hlasuje se následujícím preferenčním hlasováním:   

 a) každý hlasující má 20% hlasů z počtu kandidátů (15 kandidátů, zaokrouhluje se nahoru – 2 hlasy).   

 b) na druhé místo kandidátky se posouvá ten, kdo získá 25% hlasů (při 20 hlasujících 5 a více), seřadí  se na kandidátce 

dle získaných hlasů, při rovnosti rozhoduje původní pořadí.    

 

B)  VÍCE MO V OKRSKU (případ MO Karlín + MO Libeň a MO Bohnice + MO Čimice + MO Troja) 
 

1) Výbor sdružení MO (Výbory MO všech MO v daném volebním okrsku) navrhne volebního lídra pro konkrétní kandidátku. 

 

2) Výbor sdružení MO navrhne další pořadí na kandidátní listině. 

 

3) Lídra pro konkrétní kandidátku volí společná schůze obou MO či všech třech MO (svolaná dle klíče 1:1 až 1:3) dle volebního řá-

du. 

 

4) Společná členská schůze všech příslušných MO rozhodne veřejným hlasováním, zda bude kandidátku předloženou Výborem 

sdružení MO schvalovat v navrženém pořadí. Pokud tato varianta projde, hlasuje se tajně ANO x NE. 

 

5) Pokud tato varianta neprojde, hlasuje se následujícím preferenčním hlasováním:   

 a) každý hlasující má 20% hlasů z počtu kandidátů (15 kandidátů, zaokrouhluje se nahoru – 2 hlasy).   

 b) na druhé místo kandidátky se posouvá ten, kdo získá 25% hlasů ( při 20 hlasujících 5 a více), seřadí  se na kandidátce 

dle získaných hlasů, při rovnosti rozhoduje původní pořadí.    

 

C) Všechny tři kandidátky do Zastupitelstva Prahy 8 jsou předloženy Obvodní konferenci Prahy 8. O kandidátkách v 

„malých“ městských částech Obvodní konference nerozhoduje.  
 

1) OK z prvních třech lídrů zvolí hlavního lídra – kandidáta na starostu.  

 

2) OK o třech kandidátkách rozhodne v tajné volbě ANO x NE. 

 

3)  Pokud nějaká kandidátka neprojde, hlasuje se následujícím preferenčním hlasováním:   

 a) každý hlasující má 20% hlasů z počtu kandidátů (15 kandidátů, zaokrouhluje se nahoru – 2 hlasy).   

 b) na druhé místo kandidátky se posouvá ten, kdo získá 25% hlasů ( při 20 hlasujících 5 a více), seřadí  se na kandidátce 

dle získaných hlasů, při rovnosti rozhoduje původní pořadí.    

Tento návrh se řídí Řádem přípravy na volby do zastupitelstev měst a obcí  

Jak volit kandidátky do zastupitelstva Městské části Praha 8 
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Občanské sdružení OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům  

starším 15 let,  
který se koná  13. a 27. ledna 2010 

v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit sí-

ly v šachu a v mariáši. 

 
Občanské sdružení OSM 

 
vás zve na výstavu fotografií 

Ing. Petra Pokorného 
 

„Expedice Monte Negro“,  
která probíhá 

od 21. 11. do 31. 1. 2010 
v prostorách sekretariátu 

 ČSSD Praha 8 

 
Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8 

Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která 
se 

 bude konat 
19. ledna 2010 od 17:00 hodin 

v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti. 
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Plánované akce  

Co se stalo před deseti lety? 

 MO Libeň byla založena 12. 1. 2000. Jedná se o ustavující schůzi, kde bylo přítomno sedm zaklá-

dajících členů a hosté. Schůzi do zvolení předsednictva řídil př. Vogel. Ten zdůraznil, že se nikdo neodvolal 

ve třicetidenní lhůtě proti zrušení staré MO Libeň. Všech sedm členů schválilo program a založilo MO Li-

beň. Př. Pokorný je seznámil se schválenou územní působností MO schválenou na OVV. MO Libeň dále 

přijala za členy př. Bechyněho a Kvasnicovou, kteří byli členy staré MO Libeň, ale bydlí na jiných obvo-

dech. Schůze MO se dále zabývala i dalšími personálními problémy. Pak se volil výbor MO. Předsedou se 

stal př. Bechyně, který vyhrál v tajné volbě nad př. Hejkrlíkem. Místopředsedy se pak stali př. Hejkrlík a 

Braun. MO schválila termíny schůzí na každé první úterý v měsíci.  

 MO Kobylisy je v lednu neusnášeníschopná. Důvodem je vysoký počet členů, kteří pravidelně ne-

chodí na schůze. Pro chodící členy přednáší př. Petrus, který již stabilně řídí schůze za př. Běleho, všechny 

zprávy z OVV a komunální politiky. V tom mu pomáhají př. Prošková a Šináglová. V lednu se př. Šináglová 

vrací k volbě senátora a vyčítá členům MO, že hlasovali pro př. Paroubka. 

 V lednu byl do MO Bohnice přijat z Prahy 5 př. Sýkora a zvolen nový výbor. Předsedou je zvolen př. 

Hron a místopředsedou př. Ševčík. Zajímavostí z komunální problematiky je informace, že v obchodě Billa 

má být benzínová pumpa. MO Čimice se v lednu se zabývala komunální politikou. Především chce, aby 

OVV zpracoval zprávu o plnění volebního programu, dále se řešilo případné zavedení tramvaje do Bohnic 

a Čimic a benzínová pumpa v Bohnicích. 

LEDEN       

MO Karlín a MO Libeň 5.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 11.1. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 12.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 13.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Troja 18.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 19.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 19.1. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 20.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Oslava 20 let ČSSD na Praze 8 25.1. 17:30 Zenklova 27, sekretariát    

MO Ďáblice 26.1. 19:00 Restaurace Na růžku 

Klub deskových her 27.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 28.1. 18:00 Chvatěrubská 

ÚNOR       

MO Karlín a MO Libeň 2.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 8.2. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 9.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 10.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Troja 15.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 16.2. 18:00 Staroměstské náměstí 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 16.2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 17.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Ďáblice 23.2. 19:00 Restaurace Na růžku 

Klub deskových her 24.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 25.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
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Zápis z valných hromad občanských sdružení při ČSSD Praha 8 

Zápisy z valných hromad 

Občanského sdružení OSM 

a 

Občanského sdružení Bytová poradna  při ČSSD Praha 8 

konané dne 03. 12. 2009 od 18.00 
 

 

1) Delegáti obou valných hromad se sešli v sekretariátu ČSSD Praha 8 – Zenklova 27, konstatovali, že byli 

všichni řádně pozváni a že je konání valné hromady usnášeníschopné. 

2) Delegáti valných hromada diskutovali nad zprávou o činnosti organizací a nad budoucím výhledem čin-

nosti organizací. Po rozsáhlé diskusi byly tyto zprávy schváleny. 

3) Valné hromady vzaly na vědomí zprávy o vývoji členské základny za uplynulé období. 

4) Delegáti valných hromad diskutovali nad zprávami o hospodaření organizací v roce 2009. Po diskusi, 

která se zabývala i výhledem na zisk sponzorských příspěvků v roce 2010, byly zprávy schváleny. 

5) Delegáti valných hromad rozhodli o výši členských příspěvků na rok 2010. Po proběhlé diskusi všichni 

přítomní členové odsouhlasili stávající výši členských příspěvků. I nadále platí, že členové ČSSD jsou 

zproštěni placení členských příspěvků v obou občanských sdruženích. 

6) V bodu „Volba orgánů sdružení“ valná hromada OS OSM zvolila vedení sdružení: 

Předseda sdružení: Roman Petrus 

Místopředseda sdružení: Eva Rudová 

Tajemník sdružení: Jan Vašek 

Předseda kontrolní komise: Ing. Petr Pokorný 

Členové kontrolní komise:  Ing. Daniel Rödig 

 Ing. Lenka Majerová 

7) V bodu „Volba orgánů sdružení“ valná hromada Bytová poradna při ČSSD Praha 8 zvolila vedení sdružení: 

Předseda sdružení:  Ing. Daniel Rödig 

Místopředseda sdružení: Jan Vašek 

Tajemník sdružení: Ing. Milan Hejkrlík 

Předseda kontrolní komise: Ing. Petr Pokorný 

Členové kontrolní komise: Kateřina Kubešová 

 Eva Rudová 

 

8) Dále proběhly diskuse nad úpravami Stanov obou sdružení, jejichž znění schůze jednomyslně odsouhla-

sila. 

9) Proběhla diskuse o dalších činnostech obou sdružení. 

10) Po projednání všech bodů byla schůze ukončena. 

 

Zapsal: Daniel Rödig     Ověřil: Roman Petrus 
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Vernisáž „Expedice Montenegro“ 
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Rozloučení s rokem 2009 v Grábově vile 

Úklid Ďáblic s ČSSD 
Bc. Marcel Janek, předseda MO Ďáblice 

 V říjnu jsme si vytyčili cíl uklidit Ďáblickou ulici (chodník) v úseku od útvaru Policie ČR až po autobu-

sovou zastávku Skládka Ďáblice. Samotný úklid probíhal v listopadu a začátkem prosince. Úklidu se zúčast-

nili převážně členové ČSSD Ďáblice, jejich rodinní příslušníci a také sympatizanti. Chodník byl ze 2/3 znečiš-

těn zeminou, trávou a plevelem, zejména u svých okrajů, a tím znemožňoval chodcům i jiným jeho užívání v 

celém rozsahu. Pod nánosem hlíny na nás u obou okrajů vykoukly masivní žulové obrubníky, které byly dopo-

sud lidskému oku utajeny. Vzrostlejší porosty lemující cestu byly zkráceny, protože přímo znemožňovaly prů-

chod. Překvapením při prvním úklidu bylo zjištění, že nás z povzdálí pozoruje křeček, a diví se, proč tito lidé 

zde jsou a co dělají! Úklid probíhal ve čtyřech sobotních odpolednech, většinou od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

Náš vytýčený cíl jsme splnili a před Vánocemi jsme tuto část chodníku na katastrálním území Ďáblice symbo-

licky předali Ďáblickým, ale i Březiněveským občanům. A co bude dál? Budeme usilovat, aby tento propojo-

vací chodník mezi Ďáblicemi a Březiněvsí sloužil i nadále svému účelu. Chodník chceme využít jako stezku 

pro chodce a cyklisty, dále ji propojit s dalšími cyklotrasami. Třeba s okruhem kolem skládky.  

 PF 2010, ČSSD Ďáblice přeje všem správné vkročení do Nového roku a hlavně hodně zdravíčka.  

Před úklidem Po úklidu 
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Informace z komisí Rady Městské části Praha 8 
Kontrolní výbor  Roman Petrus  

 Kontrolní výbor měl v prosinci na jednání pou-

ze jeden bod, a to kontrolu Servisního střediska Měst-

ské části (SES) Byl to poslední bod kontrol, který si 

kontrolní výbor předsevzal na začátku roku. V úvodu 

p. Ševčík a Ing. Beneš doplnili ústně výsledný písem-

ný protokol z kontroly hospodaření Servisního středis-

ka. Kontrolním výborem byla vzata na vědomí i reak-

ce ředitele SES, která přišla na adresu předsedy kont-

rolního výboru. Výbor po obsáhlé diskusi vzal výsledek 

kontroly na vědomí s tím, že v 1. pololetí 2010 bude 

provedena na SeS následná kontrola. Podněty z této 

kontroly budou sledovány i v roce 2010. V rámci růz-

ného vyzval předseda členy výboru k podávání námě-

tů na kontrolní akce do rámcového plánu na rok 

2010. 

Komise pro územní rozvoj Roman Petrus  

 Komise měla řadu bodů. Z těch méně vý-

znamných jmenujme například povolení osazení 

mostní římsy v ulici Voctářova reklamními tabulemi. 

Jde o Libeňský most přes ulici Voctářova. Mělo by zde 

být 10 reklamních tabulí. Naopak komise nedoporuči-

la povolit reklamní stojany v ulici Proseká (směr na 

Prosek), které jejich majitelé již postavili a jen doda-

tečně žádají o povolení. Dlouze se na komisi diskuto-

valo k žádosti společnosti PRE, která chce 

v Bohnicích ve svém areálu vybudovat fotovolatickou 

elektrárnu. Komise nakonec tuto výstavbu povolila. 

Naopak záporně se vyjádřila ke studii „Plošná a pro-

vozní koncepce autobusového nádraží Florenc“. Ta je 

v přímém rozporu se studií Českých drah na tomto 

území. Studie týkající se nádraží Florenc například 

počítá se zbouráním jednoho ramene Negrelliho via-

duktu.     

Finanční výbor Daniel Rödig 

 Prosincové jednání Finančního výboru Zastu-

pitelstva MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 7. pro-

since 2009. Jednání bylo usnášeníschopné. Na zákla-

dě žádosti majetkového odboru byl z programu vyřa-

zen bod č. 3, pod kterým se mělo jednat o majetko-

vých záležitostech Prahy 8. Tento bod byl přeřazen na 

další jednání výboru. FV na sv schůzi projednával Ná-

vrh „Pravidel pro finanční vypořádání hlavní a doplň-

kové činnosti“ příspěvkových právnických osob 

(organizací), zřízených MČ Praha 8, na rok 2010. Ten-

to materiál byl podroben diskusi, která vyústila 

k doporučení tohoto materiálu ke schválení RMČ. Pří-

tomní členové FV vyslechli informaci o návrhu roz-

počtu MČ Praha 8 na rok 2010. Členové byli informo-

váni o aktualizaci návrhu rozpočtu na rok 2010, a to 

podrobně u příjmové i výdajové části rozpočtu. Navý-

šení kapitálových výdajů (o 59 mil. Kč) je především 

z důvodu zařazení dofinancování kapitálových výdajů 

z roku 2009 s tím, že na jejich krytí je použita úspora 

roku 2009 (převody ze ZČ). Celkové navýšení oproti I. 

návrhu rozpočtu je v příjmech i výdajích o 69 mil Kč 

s tím, že rozpočet zůstává vyrovnaný. Celý zápis 

z jednání FV je pro zájemce připraven k nahlédnutí 

v Grábově vile. Příští jednání FV se uskuteční dne 

11.1.2010. 

Majetková komise Daniel Rödig   

 Listopadové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro 

obecní majetek (MK) se uskutečnilo dne 24. listopa-

du. Zasedání MK bylo usnášeníschopné a komise na 

svém jednání projednávala mj. žádost společnosti 

KIDsACADEMY s.r.o. o sdělení důvodu zamítavého 

stanoviska komise RMČ Praha 8 pro obecní majetek 

na jejich původní žádost o pronájem části 10 – 15 

m2 pozemku parc. č. 236/1,  popř. celého pozemku 

o výměře 1014 m2, na k. ú. Libeň, za účelem vybudo-

vání zázemí pro dětské centrum s bazénem – zahra-

du se sportovním hřištěm a zpevněnou plochou jako 

parkovacích stání. MK dne 22. září 2009 nedoporuči-

la pronájem výše uvedeného pozemku žadateli. MK 

nedoporučuje pronájem výše uvedeného pozemku 

žadateli z důvodu nevhodného využití. MK se dále 

zabývala návrhem odboru školství na odejmutí správy 

svěřeného majetku MČ Praha 8 v Bohnicích. Návrh 

před tím projednala Komise pro výchovu a vzdělávání 

a navrhla s odsvěcením souhlasit. MK po diskusi žá-

dost doporučila RMČ k odsouhlasení. 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 se 

uskuteční dne 12. ledna 2010 

Komise pro výchovu a vzdělání Lenka Majerová 

 - na komisi se dostavili 3 vhodné kandidátky 

na ředitelku MŠ v  Krynické ulici. Komise se jedno-

značně rozhodla doporučit jako ředitelku paní Janu 

Bernasovou. 

 - komise navrhuje souhlasit s odsvěřením ob-

jektu č.p. 537 v Bohnicích. Avšak podmiňuje to  do-

datkem smlouvy mezi SeS a DDM. Jedná se vlastně o 

výměnu 2 objektů, aby mohly být v příštích letech zří-

zeny nové třídy mateřských škol. 

 Sociální a zdravotní komise Lenka Majerová 

 - projednávaly se 3 žádosti o přidělení sociál-

ního bytu  

 - dále se projednávalo prodloužení  nájemní 

smlouvy a bylo doporučeno   

 - komise vzala na vědomí, že pod záštitou 

místostarostky proběhla vánoční akce pro děti ze so-

ciálně slabých rodin. 
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Informace z klubu zastupitelů dne 9. prosince 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. 

Radim Zátopek předal slovo Romanu Petrusovi, aby seznámil přítomné zastupitele s materiály, je-

jichž projednání bylo zařazeno na program jednání Zastupitelstva ZMČ Praha 8. K jednotlivým materiálům 

probíhala obšírná diskuse s cílem ujednotit názor KZ a následné hlasování na schůzi Zastupitelstva. KZ se 

po diskusi rozhodl všechny body projednávané na schůzi Zastupitelstva podpořit s výjimkou bodu 11 a 12, 

jejichž předmětem je privatizace dalších bytových domů v majetku MČ. V těchto bodech se členové KZ po 

diskusi dohodli, že v souladu s komunálním volebním programem se v tomto bodě zdrží hlasování. 

Na závěr jednání schůze KZ bylo dohodnuto, že nejbližšího Zastupitelského dne, který se bude ko-

nat souběžně s Bytovou poradnou v sekretariátu ČSSD Praha 8, bude přítomen Zdeněk Ševčík. 

Vzhledem k tomu, že program jednání schůze KZ byl vyčerpán a nikdo nenavrhl další body 

k projednání, Radim Zátopek poděkoval všem přítomným a schůzi KZ ukončil. 

Informace ze zastupitelstva Městské části Praha 8 

 Prosincové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 9.12.2009 od 14:00. Jako každé Zastupitel-

stvo MČ bylo i toto veřejně přístupné a konalo se v tradičních prostorách velkého sálu „Bílého do-

mu“ v Libni. Na program jednání prosincového zastupitelstva bylo zařazeno projednání dvanácti bodů. Za-

stupitelstvo vzalo na vědomí zprávu pana starosty Noska, že na svou funkci v Radě MČ rezignoval pan Vo-

kál, v jehož kompetenci byl mj. územní rozvoj. Zastupitelstvo schválilo „Návrh smlouvy o financování projek-

tu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“. Jednalo se o projekt Revitalizace veřejné-

ho prostranství – Kaizlovy sady v Karlíně. Toto hlasování bylo vzhledem k termínům pro podávání žádosti 

uskutečněno ještě před termínem konání Zastupitelstva, a to formou PER ROLLAM. Prosincové zastupitel-

stvo výsledky uskutečněného hlasování pouze vzalo na vědomí a odsouhlasilo. 

 Dále zastupitelstvo odsouhlasilo návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční 

období 2009-1013 a návrh rozpočtových opatření MČ. Vzhledem k tomu, že nemohl být schválen rozpočet 

MČ na rok 2010, zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium, tedy pravidla, podle kterých bude MČ hos-

podařit do doby schválení rozpočtu na rok 2010.  

 Dále se jednalo o návrhu prominutí poplatků z prodlení, jejichž výš se kvůli nečinnosti protistrany 

vyšplhala na 1,5 milionu Kč. Vzhledem k tomu, že původní dluh byl již uhrazen, Zastupitelstvo prominutí po-

platků schválilo.  

 Zastupitelstvo projednalo darování movitého majetku obci Černilov a Hradci Králové. Zde se jednalo 

o majetek po bývalé příspěvkové organizaci – Jednotce civilní ochrany.  Dále byl projednán souhlas MČ s 

podmínkami akce „Prodloužení vodovodního řadu v Bohnicích a finanční spoluúčast na případné realizaci 

rekonstrukce a obnovy školních hřišť a změny ve zřizovací listině Servisního střediska pro správu svěřeného 

majetku MČ Praha 8.  

 Zastupitelstvo jednalo i o majetkových převodech uskutečněných v rámci probíhající privatizace. 

V tomto bodě se Klub zastupitelů ČSSD zdržel hlasování mj. také proto, že nikdo z představitelů MČ Praha 8 

dosud nesdělil, jakým způsobem budou získané finanční prostředky využity.  

 Poslední bod jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 byl věnován dotazům, připomínkám a námětům 

občanů. V rámci tohoto bodu vystoupili občané, kteří mj. poukazovali na fakt, že ne všichni úředníci ÚMČ 

Praha 8 pracují tak, jak je od nich očekáváno. Na tyto dotazy a výtky odpovídal pan starosta, který záležitost 

osvětlil a slíbil vždy zaslání písemné odpovědi. 
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Co se stalo a stane na Praze 8 

Sdružení žádají, aby bylo ukončeno projednávání územního 

plánu 

 Několik občanských sdružení a městské části Dol-

ní Chabry a Suchdol vyzývají pražský magistrát, aby přestal 

projednávat koncept nového územního plánu. Informoval o 

tom starosta Prahy - Suchdola Petr Hejl, který dlouhodobě 

bojuje proti vedení pražského okruhu přes Suchdol. Sdru-

žení chtějí, aby město koncept přepracovalo, podle nich 

totiž není z materiálu jasné, kterých pozemků se dotknou 

plánované veřejně prospěšné stavby. Podle města to ale 

lidé poznají až z rozpracovaného návrhu, ke kterému se 

budou moci také vyjádřit. Suchdol i Dolní Chabry dlouhodo-

bě odmítají výstavbu pražského okruhu přes jejich území i 

výstavbu paralelní dráhy ruzyňského letiště. Na žádost su-

chdolských občanů zrušil loni Nejvyšší správní soud změnu 

územního plánu, která se obou staveb týkala. Hlavní město 

ale už změnu znovu schválilo. Pozemky, které jsou potřeb-

né pro veřejně prospěšnou stavbu, je možné podle platné 

legislativy vyvlastnit. Koncept sice seznam více než 200 

veřejných staveb uvádí, podle sdružení ale neobsahuje 

informaci o tom, jaká území budou jednotlivými veřejně 

prospěšnými stavbami dotčena. Dotčeny údajně mohou být 

práva až desetitisíců obyvatel.  

Elektřina v Praze zlevní o několik procent 

 Jedna polovina ceny elektřiny klesne, ta druhá 

naopak výrazně vzroste. Zní to možná složitě, ale výsledek 

by měl být ten, že od začátku nového roku budou mít Pra-

žané o několik procent levnější proud. Cena takzvané silo-

vé elektřiny, tedy skutečně spotřebované a změřené elek-

troměry, příští rok klesne v průměru o 15 procent. Odběra-

telé jsou spokojeni hlavně proto, že cena neporoste. Silová 

elektřina se však na celkové ceně podílí zhruba polovinou, 

druhou část tvoří regulovaná složka za distribuci, příspěvky 

na obnovitelné zdroje, daně a další poplatky, a tato část 

vzroste zejména kvůli trojnásobnému zvýšení příspěvku na 

obnovitelné zdroje a také kvůli nárůstu daně z přidané hod-

noty.  

Praha bude dávat na regionální železnice o 20 milionů 

korun víc  

 Hlavní město bude od příštího roku přispívat na 

regionální železniční dopravu o 20 milionů korun víc než 

letos. Pražský podíl se tak zvýší z 216 na 236 milionů ko-

run ročně. Pražská rada schválila memorandum, které si 

klade za cíl zajistit stabilní financování regionální železniční 

dopravy. To uzavřel koncem srpna stát s Asociací krajů. 

Podle memoranda budou kraje v letech 2010 až 2019 na 

regionální železnice od státu dostávat 2,65 miliardy korun 

ročně. Kraje přispějí celkovým navýšením o 300 milionů 

korun. Jejich podíl na financování regionální železnice při-

tom bude dosahovat průměrně 60 až 70 procent. Stabilní 

financování by mělo umožnit plné využití železnice v systé-

mu Pražské integrované dopravy. Státní spolufinancování 

je v Praze nejvyšší, memorandum tu garantuje státní úhra-

du 53 procent provozních nákladů. Memorandum údajně 

představuje řešení současného stavu v železniční dopravě, 

kdy České dráhy nemůžou dorovnávat náklady za osobní 

dopravu ze zisku z dopravy nákladní. 

 

Opencard už stála 888 milionů, příjmy jsou nulové, ukázal 

audit 

 Náměstek pražského primátora Rudolf Blažek 

nechal vypracovat audit karty Opencard. Má objasnit, za co 

přesně Praha dala 888 milionů. Kritici projektu vyčítají jeho 

nedotaženost i výši nákladů, které město vynaložilo. Fo-

renzní audit to potvrdil, když ukázal, že vynaložené náklady 

neodpovídají současnému stavu projektu a že některé kon-

trakty byly nevýhodné. Další výtkou vyplývající z auditu je 

omezená funkčnost karty. Projekt je a bude ztrátový. Již v 

tuto dobu měla karta podle původního záměru přinášet 

peníze, to je ale neuskutečnitelné také kvůli tomu, že 

Opencard nefunguje jako elektronická peněženka. To moh-

lo od obchodníků přinášet provize. Odbor informatiky 

magistrátu nemá kontrolu nad stavem nákladů. Chyba je i 

v tom, že projekt byl "rozkouskován" a dán do rukou exter-

ních firem, neexistoval nikdo, kdo by nesl odpovědnost za 

projekt jako celek. Špatné rozhodnutí možná bylo i v zadá-

ní projektu firmě Haguess, která měla roční obraty jen ko-

lem dvaceti milionů korun. Od magistrátu ale získala třímili-

ardovou zakázku, aniž by disponovala mezinárodním know-

how na zprovoznění elektronické peněženky. Navíc není 

jasné, kdo za tento projekt nese zodpovědnost. Původně ji 

měl na starosti primátor Pavel Bém (ODS), pak radní Rado-

van Šteiner (ODS) a nakonec skončila právě v kompetenci 

náměstka Blažka.  

S bezbariérovými úpravami metra se nespěchá 

 Do roku 2015 by se mělo změnit na bezbariérové 

dalších deset stanic metra. Tedy žádný velký fofr se neče-

ká. Město předpokládá, že vybudování výtahů do nich při-

jde na 1,3 miliardy korun. I pokud se tento záměr podaří 

uskutečnit, stále zůstane patnáct stanic pro vozíčkáře či 

handicapované tabu. Ze současných 57 stanic metra je 

totiž bezbariérový přístup jen do 32 z nich, do tří dalších 

pak pouze s proškoleným doprovodem. Zastupitelé města 

v září současný stav kritizovali, protože poslední dodatečně 

budovaný přístup bez bariér ve stanici Florenc B je starý tři 

roky.  

Méně na modernizaci MHD 

Podle návrhu pražského rozpočtu by měl na mo-

dernizaci vozů metra a na nové autobusy a tramvaje dostat 

příští rok pražský dopravní podnik od hlavního města méně 

peněz, než kolik požadoval. Dopravní podnik proto chce 

jednat s dodavateli o odložení plateb. Jak řekl primátor 

Pavel Bém (ODS), město uvolní na investice dopravního 

podniku příští rok 450 milionů korun. Radní pro dopravu 

Radovan Šteiner požadoval na modernizaci vozů MHD 1,8 

miliardy. Příští rok bude mít Praha oproti letošku o čtyři 

miliardy korun nižší příjmy. K pokrytí schodku využije úvěr, 

úspory z minulých let a vlastní hospodářskou činnost. K 

dispozici bude mít 48,523 miliardy, z letošního roku převe-

de 1,766 miliardy, které nestačil magistrát investovat. Cel-

kem tak bude moci počítat s 50,29 miliardy Kč. Na běžné 

výdaje Praha v roce 2010 vydá 32,36 miliardy, na kapitálo-

vé výdaje 15,28 miliardy. Na dluhovou službu hlavní město 

počítá s částkou 2,65 miliardy Kč. 
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Vás zve na oslavu  

 

20. výročí 

 

obnovení činnosti 

  

České strany  

sociálně demokratické na 

Praze 8 
 

 

Součástí oslavy je vernisáž výstavy 

a představení knihy o činnosti 

ČSSD na Praze 8 

Obvodní výkonný výbor 

ČSSD na Praze 8   

Sekretariát ČSSD Praha 8 -

Zenklova 27, Praha 8 -  

100 metrů od metra 

Palmovka 

Čas: 17:30 

Datum: 25. 01. 2010 


