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P O Z V Á N K A 
Váţená přítelkyně, Váţený příteli, 

srdečně Vás zvu na konferenci ČSSD Prahy 8, která se uskuteční  

27. 11. 2010 od 10.00 hod. (Prezence začíná v 9.30 hod.) 

 
Místo konání: Sekretariát OVV ČSSD Praha 8, Zenklova 27 

 

Návrh programu: 
1) Zahájení konference a přivítání hostů  

(vyhlášení diskuse bude ke každému bodu programu zvlášť, zprávy nebudou čteny, 

jen uvedeny, jsou písemně na stolech) 

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 OKK, zpráva komunální, návrh roz-

počtu na rok 2011, zpráva obvodního volebního manaţera, vše v přestávkách násle-

dujících 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 konfe-

rence) 

12) Volba člena a náhradníka Krajského výkonného výboru Praha, KVV 

12a) Volba člena Krajského výkonného výboru Praha, KVV (schvaluje Krajská konfe-

rence) 

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)  

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  

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 

Číslo měsíce 
 

11 
 

Počet mandátů získaných v 
komunálních volbách. 

 
Největší úspěch v porevolučních 

dějinách ČSSD. 
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Zpráva předsedy OVV ČSSD Praha 8 o činnosti za období 2008 - 2010 

Váţení přátelé, 

  

 je mým úkolem Vás informovat o činnosti OVV ČSSD na Praze 8 od poslední volební obvodní konference, která 

proběhla 8. listopadu 2008. Uplynulo více jak dva roky od zvolení současného OVV, a tak je potřeba Vás informovat u 

příleţitosti konání Obvodní konference o naší činnosti. Tato zpráva je limitována termínem 30. října 2010.  Vše, co se 

stalo později, doplním v ústní zprávě na Obvodní konferenci 27. 11. 2010. Dovolím si tuto zprávu, jiţ tradičně, koncipo-

vat 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 devatenáct jednání OVV (k datu 30. 10. 2010), která 

byla vţdy usnášeníschopná. Níţe si dovolím předloţit celkový přehled účasti jednotlivých členů v procentech. Chtěl 

bych jen upozornit, ţe Josef Baxa ukončil členství v ČSSD. Vzhledem k tomu, ţe Obvodní konference v roce 2008 zvoli-

la, jako první náhradnici př. Janu Štollovou, tak ta byla kooptována v lednu 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Tento Obvodní výkonný výbor je za dobu mého dlouholetého působení v tomto orgánu rozhodně nejpracovitěj-

ší a nejvíce schopný se rychle rozhodovat a vytvářet moţnosti pro práci jednotlivým místním organizacím. Většina členů 

OVV se po své linii zapojila do práce pro ČSSD na Praze 8 a já jim za to děkuji. 

  

Sekretariát a administrace  

  

 Nový OVV potvrdil ve funkci tajemníka Jana Vaška a částečně mu upravil pracovní dobu. OVV jiţ v minulosti 

připravil v rámci své činnosti program dlouhodobého plánu na postupnou obnovu nábytku a vybavení v celém sekreta-

riátu. Vzhledem k celkem ucházející činnosti v oblasti hospodaření jsme rovněţ mohli zakoupit první část vybavení. 

Během posledních dvou let jste mohli být svědky výrazných změn na sekretariátu – kuchyňka, lednička, mikrovlnka, 

nádobí. Za dobu nového výkonného výboru pak došlo k výměně 40 ţidlí v sekretariátu za nové. Jedná se o dlouhodo-

bou výpůjčku Milana Bartoloměje.  
  

 

Roman Petrus, předseda OVV 

Člen OVV Počet Počet Procentní 

  účastí maximálně účast 

    moţných účastí   

Bartoloměj Milan 18 19 95% 

Baxa Josef 5 8 63% 

Dluhoš Martin 11 19 58% 

Jaromír Grygera 14 19 74% 

Hejkrlík Milan 17 19 89% 

Kubešová Kateřina 14 19 74% 

Majerová Lenka 16 19 84% 

Petrus Roman 18 19 95% 

Pokorný Petr 12 19 63% 

Rodig Daniel 19 19 100% 

Rudová Eva 15 19 79% 

Ševčík Zdeněk 15 19 79% 

Štollová Jana 7 9 78% 

Zátopek Radim 14 19 74% 
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Náš sekretariát se OVV snaţil vyuţívat maximálně, jak to šlo. Kromě výlohy, kde kaţdých cca 14 dní mění kom-

pletně celý obsah, v prostorách sekretariátu probíhá řada činností. Hlavní činností jsou výstavy a bytové poradny.  

  
Náš sekretariát se však stává i centrem informací. Jiţ není zavřen před „lidmi z venku“ a občané k nám chodí 

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. V předvolební době pak byl hojně navštěvován voliči a 

občany, kteří přišli s ţádostí o informace. 
  

Co OVV projednalo mimo jiné:  (zde je popsáno jen pro představu) 

  

schválení pracovní doby tajemníka 

schvalování a příprava obvodní konference 

schválení změn manuálu pro předsedy MO ČSSD Praha 8 

schválení změn manuálu pro tajemníka OVV ČSSD Praha 8 

schválení změn archivačního řádu OVV ČSSD Praha 8 

problematika občanských sdruţení při ČSSD Praha 8 

problematika nástěnek na Městské části Praha 8 

schválení vzniku MO Ďáblice 

schválení vzniku MO Troja 

projednání průběhu inventur 

projednání a vyřazování movitého majetku 

přípravy všech akcí OVV na Praze 8 – podstatná část jednání kaţdého OVV 

projednání a schválení změny podpisového práva  

čtvrtletní schvalování zprávy o hospodaření a zprávy o hospodaření za rok 2008 a 2009 

schválení rozpočtu pro rok 2010  

projednání a schválení materiálu „Postupná obnova sekretariátu“ 

projednání a vyjádření se k záleţitostem poţadovaných KVV 

projednání a navrţení kandidátů na čestnou medaili ČSSD ke znovuobnovení ČSSD 

projednávání schvalování předvolební kampaně do PSP ČR a ve volbách komunálních 

příprava primárních voleb do PSP ČR a ve volbách komunálních 

opakovaná příprav obvodních konferencí a všeplenárních schůzí 

projednávání zpráv z vyšších stranických orgánů – KVV a ÚVV 

projednávání personálních záleţitostí MO Bohnice a neplatičů 

schválení systému vnitrostranického vzdělávání a jeho průběhu 

projednávání aktuální komunální politiky 

diskuse nad zprávami z místních organizací 

diskuse o aktuálních politických problémech 
  

Akce OVV ČSSD Praha 8 a další činnosti, na nichţ se podíleli členové ČSSD na Praze 8 

  

 Asi jiţ většina členů je zvyklá, ţe v ČSSD na Praze 8 probíhá velké mnoţství akcí, které jsme se snaţili připravit 

tak, aby si kaţdý člen mohl dle svého zájmu vybrat. Také se snaţíme více neţ v předchozích obdobích dělat akce pro 

veřejnost. Pokud budeme počítat, dojdeme k tomu, ţe jsme za dva roky od poslední volební Obvodní konference uspo-

řádali 142 akcí, tedy skoro 6 akcí za měsíc. V akcích nejsou popsány klasické schůze MO, OVV, Klubu zastupitelů. Dále 

jsem kvůli zkrácení této zprávy vyjmul ze seznamu Bytové poradny, zastupitelské dny a deskové hry. Níţe si vám dovolu-

ji 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 k 73 akcím, tedy tři větší akce za měsíc.  Kdybychom odečetli předvolební 

kampaně tak by se jednalo o 43 akcí, tedy kolem 1,8 akce na měsíc.  

 

Bytové porady – 25 x – tedy jedenkrát měsíčně – jsou spojeny s tzv. zastupitelskými dny.  

Deskové hry – 44 x – z pravidla dvakrát měsíčně. Někdy zrušeno pro svátek.  

  

Listopad 2008    8. 11. 2008    Obvodní konference 

  13. 11. 2008 Vernisáţ výstavy V. Dětinské 

  

Prosinec 2008 11. 12. 2008 Valné hromady občanských sdruţení 

18. 12. 2008 Vánoční setkání U Kamenného stolu 
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Leden 2009 15. 1. 2009       Klub Sociálně demokratických ţen Praha 8 

29. 1. 2009  Brainstorming 1 

  

Únor 2009  23. 2. 2009 Návštěva Poslanecké sněmovny 

  

Březen 2009    2. 3. 2009 Brainstorming 2 

    5. 3. 2009 Rozdávání růţí k MDŢ 

16. 3. 2009 Petice ohledně parkování na Praze 8  

19. 3. 2009  Vernisáţ výstavy České komiksy 

26. 3. 2009 Petice ohledně parkování na Praze 8  

  

Duben 2009    2. 4. 2009 Petice ohledně parkování na Praze 8  

     9. 4. 2009 Petice ohledně parkování na Praze 8  

16. 4. 2009  Tunel Blanka 

23. 4. 2009 Petice ohledně parkování na Praze 8  

25. 4. 2009 Ďáblický dortík – fotbal  

 

Květen 2009 14. 5. 2009 Vernisáţ výstavy pana Hájka 

25. 5. 2009 Volební mítink k Eurovolbám 

   

Červen 2009 4. 6. 2009 Volební mítink k Eurovolbám 

18. 6. 2009 Rozloučení se školním rokem v Grábově vile 

 

Září 2009 2. 9. 2009  Všeplenární schůze 

3. 9. 2009 Předvolební akce – Florenc 

  5. 9. 2009 Předvolební akce – Ďáblice 

  7. 9. 2009 Předvolební akce – Palmovka 

  10. 9. 2009 Předvolební akce - Florenc 

17. 9. 2009 Návštěva Vítkova 

  24. 9. 2009 Derniéra výstavy pí. Tenzorové 

 

Říjen 2009 15. 10. 2009  Vernisáţ výstavy pana Chabra 

31. 10. 2009 Ďáblický úklid s lampióny přání  

 

Listopad 2009 15. 11. 2009 Ďáblický úklid 

  22. 11. 2009 Ďáblický úklid 

 

Prosinec 2009 3. 12. 2009 Valné hromady Občanských sdruţení 

10. 12. 2009  Vánoční posezení v Grábově vile 

17. 12. 2009 Vernisáţ výstavy př. Pokorného 

 

Leden 2010 25. 1. 2010 Výstava 20. let ČSSD na Praze 8 

 

Únor 2010 27. 2. 2010 Vnitrostranické školení – 1. Modul 

 

Březen 2010  5. 3. 2010  Rozdávání růţí k MDŢ 

  25. 3. 2010  Vernisáţ výstavy Zdenka Boudy 

  27. 3. 2010  Obvodní konference 

 

Duben 2010 24. 4. 2010 Vnitrostranické školení – 2. Modul 

  26. 4. 2010 Předvolební akce – Florenc 

 

Květen 2010 3. 5. 2010 Předvolební kampaň – Kobylisy 

  10. 5. 2010 Předvolební kampaň – Ládví 

  17. 5. 2010 Předvolební akce – Palmovka 

  24. 5. 2010 Předvolební akce – Florenc 

  29. 5. 2010 Volební studio Prahy 8 
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Červen 2010 10. 6. 2010  Rozloučení se školním rokem 

  12. 6. 2010  Obvodní konference 

  17. 6. 2010  Vernisáţ výstavy Pavla Udrţala  

  19. 6. 2010  Vnitrostranické školení – 3. Modul 
 

Září 2010  9. 9. 2010  Všeplenární schůze 

  Dalších 6 předvolebních akcí 

 

Říjen 2010 Dalších 14 předvolebních akcí 

16. 10. 2010  Volební studio Prahy 8 

 

 Pokud jde o tuto sekci, v první půli roku 2009 se podařilo zorganizovat relativně úspěšnou akci s petiční pro-

blematikou okolo parkování. Přestoţe podpisů je asi méně, neţ byl předpoklad, tak mezi obyvateli se o akci ví a je vní-

mána jako akce ČSSD. Chtěl bych zároveň zdůraznit výraznou aktivitu nové místní organizace v Ďáblicích, která pořádá 

celou řadu aktivit pro občany Ďáblic. Zdůraznit je potřeba i velmi vyvedenou akci v Ďáblicích, kam přišlo přibliţně 200 

občanů. V souboru jsou i první z předvolebních akcí do později zrušených voleb do PSP ČR. Následně pro přehled i další 

předvolební akce. Výjimkou jsou poslední volby, které jsou popsány ve zprávě volebního manaţera.  

 

Časopis Prahy 8 

  

 V sekci časopisu se nevyskytlo nic zásadně nového. Stále náš časopis vychází a má mezi 12 aţ 20 stránkami. 

Stále jsme jediní, nevyjímaje KVV, kteří dokáţou pravidelně informovat o našich aktivitách. Jediné novum, které existu-

je, je debata o moţnosti vydat časopis i pro občany. Tuto aktivitu pro špatné zkušenosti s poštou zatím OVV nepodpořil. 

Časopis letos jiţ vychází v šestém ročníku. Za tu dobu bylo vydáno 53 čísel časopisu a čtyři speciální čísla k Obvodním 

konferencím. 
  

Členská základna 

  

 Nízká členská základna je stálým problémem ČSSD na Praze 8. K 15. 10. 2008 jsme měli 99 členů. K 31. 12. 

2009 to bylo 117 členů. Bohuţel pro neplacení členství bylo řadě členů ukončeno členství, a tak máme k 30. 10. 2010 

celkem 107 členů. Boj o nové členy je stálý a prakticky nekonečný boj.   

  

 Velkou novinkou v ČSSD na Praze 8 je zaloţení nových místních organizací. Chtěl bych jen připomenout, ţe 

poslední nová místní organizace vznikla v září roku 1997, a to MO Čimice, která vznikla rozdělením původní MO Bohni-

ce na dvě samostatné MO. Stejným způsobem letos vznikla nová MO Troja. Byť rozdělení neproběhlo bez problémů, 

výsledkem je nová místní organizace o 10 členech. Dále pak vznikla MO Ďáblice. Ta vznikla, tak říkajíc, na zelené louce 

a v současnosti má 9 členů. Během několika měsíců se z této místní organizace stala nejpracovitější a nejfunkčnější 

místní organizace na Praze 8. 

  

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, dostanete jeho ústní zprávu o komunální politice od něj. 

  

Závěr 

  

 Doufám, ţe jsem postihl ty největší a nejzajímavější události, které nastaly v posledních 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. 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 dokázali pro ČSSD Praha 8 vykonat kus dobré práce. 

  

          

          Roman Petrus 
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Zpráva volebního manaţera za komunální volby v Praze 8 v roce 2010 

Komunální volby v roce 2010 se konaly ve dnech 15. a 16. října a předcházela jim rozsáhlá volební kampaň, 

jejíţ průběh se Vám v této zprávě pokusím nastínit. 

Volební kampaň ČSSD Praha 8 byla konzultována na proběhlých schůzích obvodních volebních manaţerů, 

které organizoval KVV. Průběh a celková podoba předvolební kampaně v naší městské části byl představen na všeple-

nární schůzi ČSSD Praha 8, kde měli všichni přítomní moţnost se k pojetí kampaně vyjádřit. 

Za účelem dojednání konkrétní podoby volební kampaně byl ustanoven obvodní volební štáb, jehoţ jednání se 

vţdy účastnili první čtyři kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha 8 ze tří stanovených volebních obvodů. Kromě těchto 

kandidátů se jednání těchto obvodních volebních štábů účastnil i Karel Šašek. Tento orgán tedy čítal 13 lidí. 

Schůzí tohoto volebního štábu bylo několik a všechny se týkaly konkrétního pojetí volební kampaně. Mimo jiné 

se zde také projednal volební program, se kterým šla ČSSD v Praze 8 do komunálních voleb. Vytvořený volební pro-

gram byl sestaven na základě „brain stormingu“, který se uskutečnil v minulosti, dalších materiálů pouţitých 

v minulosti a poznatků zastupitelů. Po jeho sestavení se k návrhu mohli opakovaně vyjádřit všichni členové ČSSD 

v Praze 8. 

Obvodní volební štáb odsouhlasil výrobu reklamních materiálů, které byly rozdávány v rámci reklamní kampa-

ně. Kromě volebních časopisů to byly především propisovací tuţky, zapalovače, „klíčenky“ a nafukovací balónky 

s potiskem. 

Průběh samotné kampaně je moţné rozdělit do tří linií. První linií kampaně byl tisk dvou čísel časopisů „OSM“, 

ve kterých byly představeny naše názory, náš program a naši kandidáti do komunálního zastupitelstva. Tyto časopisy 

byly distribuovány všem obyvatelům Prahy 8 do jejich poštovních schránek. Jelikoţ reklamní tiskoviny tohoto typu jsou 

většinou občanů ignorovány, cílem grafického zpracování těchto tiskovin bylo, aby zpracování časopisu co nejvíce evo-

kovalo radniční časopis „Osmička“, aniţ by tím bylo jakkoliv dotčeno autorské právo. Jelikoţ firma Grátis, jíţ bylo svěře-

no doručení prvního čísla časopisu, nedosáhla poţadovaného výsledku, byla jí vypovězena smlouva, a druhé číslo ča-

sopisu bylo distribuováno Českou poštou, s. p. 

Nezávisle na linii časopisů fungovalo osobní auto Chevrolet, které mělo nainstalovánu zvukovou aparaturu, ze 

které se v rámci kampaně občanům Prahy 8 pouštěla krátká hesla z našeho komunálního programu. Hesla programu 

byla dle svého významu rozdělena podle tras automobilu, kterými projíţděl. Z tohoto důvodu byla zhotovena 3 CD kopí-

rující volební okrsky. V odpoledních hodinách (15:00 aţ 18:00) byla trasa rozšířena o dobrovolníky, kteří na předem 

stanovených cca patnáctiminutových přestávkách kolemjdoucím rozdávali materiály tiskoviny s představením kandidá-

tů a další reklamní předměty. 

Další linií byl internet. Samozřejmě fungovaly obvyklé stránky naší organizace ČSSD Praha 8 

(www.cssdpraha8.cz), kde byly v pravidelných sledech zveřejňovány články na komunální témata, které byly dodány 

jednotlivými kandidáty. Kromě těchto stránek po čas volební kampaně fungovaly stránky www.komunalky.cz, na které 

odkazovala celá řada předmětů rozdávaných obyvatelům Prahy 8 v rámci předvolební kampaně. Na uvedených strán-

kách byly zveřejněny kromě našeho komunálního programu i profesionálně zhotovené fotografie prvních čtyř kandidují-

cích, včetně jejich stručného ţivotopisu. Zde byly pravidelně zveřejňovány informace včetně fotodokumentace 

z volebních akcí, které se uskutečnily. Kromě těchto dvou internetových stránek se naše aktivity objevily i na sociální 

síti facebook, kde byla zaloţena skupina ČSSD Praha 8. 

Kromě výše uvedených linií bylo na programu volební kampaně uskutečnění řady mítinků, minimítinků, pro-

cházek po lese a podobně. Z realizace těchto akcí vznikla celá řada námětů, poznatků a doporučení, která budou jistě 

vyuţita v budoucnu. 

Na rozdíl od jiných kampaní ČSSD v Praze 8 nepouţila Billboardy a další plakátovací plochy. Ty se 

v předchozích kampaních ve srovnání s jejich cenou ukázaly jako dostatečně neúčinné. Na rozdíl od nich ČSSD v Praze 

8 pouţila k oslovení voličů lavičky. Těch si OVV ČSSD Praha 8 pronajalo 60. Výběr míst, kde budou lavičky umístěny, 

ale nezávisel na vůli ČSSD, proto se mohlo stát, ţe byly umístěny na místech, která oslovovala voliče ČSSD spíše 

z jiných území Prahy. Na konci kampaně byl dosavadní reklamní text na lavičkách, který poukazoval na jednostrannost 

zaměření české politiky, změněn na jednoznačnou výzvu, která vyzývá obyvatele k účasti ve volbách. 

Na tomto místě mi dovolte uvést přehled akcí, v rámci kterých jsme se snaţili obyvatele Prahy 8  přesvědčit, 

aby svůj hlas v komunálních volbách dali právě ČSSD. 

 

Daniel Rödig, volební manaţer pro komunální volby na Praze 8 

http://www.cssdpraha8.cz/
http://www.komunalky.cz/
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ČSSD v Praze 8 získala v komunálních volbách 95 293 hlasů, a dosáhla tak konečného volebního výsledku 

20,19% hlasů, coţ je bezesporu jeden z nejlepších výsledků mezi jednotlivými praţskými městskými částmi. Oproti po-

sledním komunálním volbám v roce 2006 ČSSD dosáhla úspěchu, neboť v roce 2006 zisk 66 188 hlasů znamenal 8 

mandátů v zastupitelstvu. 

Na základě letošního volebního výsledku se do Zastupitelstva MČ Praha 8 dostalo 11 sociálně demokratických 

kandidátů. Občané ve volbách za ČSSD zvolili: Milana Hejkrlíka, Daniela Rödiga, Květu Lepsatre, Romana Petruse, Len-

ku Majerovou, Radima Zátopka, Tomáše Novotného, Zdeňka Ševčíka, Jiřinu Slavíkovou, Jana Vaška a Janu Štollovou. 

Všem jim blahopřeji a přeji mnoho úspěchů. 

ČSSD letos postavila kandidátky v Dolních Chabrech a Ďáblicích. V Dolních Chabrech jsme neuspěli, především 

proto, ţe nebyla kandidátka zaplněna. V Ďáblicích jsme na základě volebního výsledku získali jeden mandát z patnácti 

moţných. Blahopřejeme Marcelu Jankovi ke zvolení.  

Na závěr mi dovolte velmi poděkovat všem těm, kteří se do komunální kampaně aktivně zapojili. Jistě mi pro-

minete, nebudu-li je zde uvádět jmenovitě. Bylo jich mnoho a práci v kampani tento fakt opravdu pomohl. Děkuji Vám! 

K tomuto výsledku voleb ČSSD jste přispěli u Vy! 

Bohuţel, mnoho bylo i těch, kteří se do práce v kampani nezapojili vůbec. O to více mne mrzí fakt, ţe právě 

z jejich úst nyní očekávám vlnu kritiky týkající se průběhu a dopadů předvolební kampaně. Ale byli to právě oni, kteří 

mlčeli, neporadili, nepomohli. 

 

         Daniel Rödig, volební manaţer  

Září         

6. září 2010 pondělí 18.00 Volební štáb Praha 8 Zenklova 27, sekretariát 

9. září 2010 čtvrtek 17:00 a 18:00 Všeplenárka Zenklova 27, sekretariát 

19. září 2010 neděle 14:00 - 16:00 Otevření sportovního areálu Březiněves 

20. září 2010 pondělí 16:00 Kampaň Ládví KD Ládví 

21. září 2010 úterý 12:30 Odborová demonstrace Letná 

27. září 2010 pondělí 16.00 - 19.00 Auto Karlín a Libeň Karlín a Libeň 

29. září 2010 středa 16.00 - 19.00 Auto Kobylisy Kobylisy 

30. září 2010 čtvrtek 16.00 - 19.00 Auto Bohnice a Čimice Bohnice a Čimice 

Říjen         

2. říjen 2010 sobota 9.00 - 13.00 Ďáblický háj až Troja Ďáblický háj až Troja 

4. říjen 2010 pondělí 15.00 - 19.00 Auto Kobylisy Kobylisy 

  pondělí 16:30 Kampaň Bohnice KD Krakov 

5. říjen 2010 úterý 15.00 - 19.00 Auto Karlín a Libeň Karlín a Libeň 

6. říjen 2010 středa 15.00 - 19.00 Auto Bohnice a Čimice Bohnice a Čimice 

7. říjen 2010 čtvrtek 15.00 - 19.00 Auto Kobylisy Kobylisy 

8. října 2010 pátek 15:00 - 19:00 Auto Bohnice a Čimice Bohnice a Čimice 

9. říjen 2010 sobota 14.00 - 19.00 Den s ČSSD u Krále Holce Ďáblice 

11. říjen 2010 pondělí 15.00 - 19.00 Auto Bohnice a Čimice Bohnice a Čimice 

12. říjen 2010 úterý 15.00 - 19.00 Auto Kobylisy Kobylisy 

  úterý 15:00 - 17:00 Minimítink Kobylisy metro Kobylisy 

13. říjen 2010 středa 15:00 - 19:00 Magistrátní trasa Palmovka až Chabry 

14. říjen 2010 čtvrtek 15:00 - 19:00 Auto Karlín a Libeň Karlín a Libeň 

  čtvrtek 15:00 - 17:00 Minimítink Palmovka Palmovka 

16. října 2010 

sobota 14.00 Volební studio OVV ČSSD Pra-

ha 8 

Zenklova 27, sekretariát 
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Komentář k plnění rozpočtu v roce 2010 v období leden – září 2010 

Zpracovali Daniel Rödig a Jan Vašek 

Tento materiál byl vypracován pro potřeby OVV ČSSD Praha 8 a klade si za cíl umoţnit průběţnou kontrolu členů 

ČSSD nad plněním rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 schváleného pro rok 2010. 

Schválený rozpočet OVV ČSSD Praha 8 na rok 2010 je koncipován jako vyrovnaný, na výdajové i příjmové straně 

počítá s výdaji/příjmy ve výši 162.453,- Kč. 

Příjmová strana rozpočtu na rok 2010 byla v období do konce III. kvartálu (leden - září 2010) kryta částkou 

196.760,- Kč, coţ je 121 % schváleného rozpočtu. Tento nesoulad je způsoben mimořádnou dotací KVV Praha 

(75.000,- Kč), která byla poskytnuta za účelem úhrady části nákladů, jeţ si vyţádala předvolební kampaň do komunál-

ních voleb. Další pravidelné dotace KVV ČSSD Praha byly kryty částkou 70.500,- Kč, tedy v souladu s rozpočtovanými 

prostředky. 

Ukazatele výdajové strany rozpočtu byly výrazně ovlivněny nákupem propagačních předmětů na volební kampaň 

do komunálních voleb MČ Praha 8, které se uskutečnily po odsouhlasení OVV. Na konci sledovaného období výdajová 

strana rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 vykazovala plnění ve výši 164.122,- Kč, coţ znamená cca 101 % schváleného roz-

počtu. I přes toto navýšení výdajové strany rozpočtu vzniklé v důsledku výdajů spojených s předvolební kampaní 2010 

je zajištěna dostatečná výše finančních prostředků pro chod sekretariátu OVV. 

VÝDAJE - NÁKLADY Rozpočet 

Skutečnost k 
31.3.2010 

Skutečnost k 
30.6.2010 

Skutečnost k 
30.9.2010 

Nájem     33 000 Kč  8 112 Kč 15 736 Kč 23 404 Kč 

Elektřina     16 000 Kč  3 090 Kč 6 180 Kč 7 090 Kč 

Plyn     34 000 Kč  3 838 Kč 8 238 Kč 12 638 Kč 

Internet     12 000 Kč  2 076 Kč 3 876 Kč 6 512 Kč 

Telefon mobil - O2     17 000 Kč  3 964 Kč 6 567 Kč 8 901 Kč 

Telefon VoIP       1 500 Kč  300 Kč 700 Kč 1 100 Kč 

Poštovné       4 000 Kč  1 018 Kč 1 508 Kč 1 698 Kč 

Akce propagace, občerstvení     25 000 Kč  1 188 Kč 91 487 Kč 94 441 Kč 

Sanita       2 000 Kč  167 Kč 519 Kč 762 Kč 

Opravy, údržba a servis Tiskárny       7 000 Kč  1 687 Kč 2 449 Kč 3 715 Kč 

Bankovní poplatky       2 000 Kč  450 Kč 978 Kč 1 592 Kč 

Spotřební materiál       2 953 Kč  275 Kč 414 Kč 829 Kč 

Investice       6 000 Kč  1 440 Kč 1 440 Kč 1 440 Kč 

Celkem   162 453 Kč  27 605 Kč 140 092 Kč 164 122 Kč 

PŘÍJMY - VÝNOSY Rozpočet  

Skutečnost k 

31.3.2010 

Skutečnost k 

30.6.2010 

Skutečnost k 

30.9.2010 

Členské příspěvky bez zvýšených      16 400 Kč  5 100 Kč      10 100 Kč       10 960 Kč  

3% Petrus, Rödig + zastupitelé      41 600 Kč  6 500 Kč      24 800 Kč       39 800 Kč  

Dotace KVV      94 000 Kč  23 500 Kč      47 000 Kč       70 500 Kč  

Dary 0 Kč  500 Kč           500 Kč            500 Kč  

Mimořádná dotace KVV 0 Kč  0 Kč 0 Kč      75 000 Kč  

převedeno z rozpočtu 2009      10 453 Kč        

Celkem    162 453 Kč  35 600 Kč 82 400 Kč 196 760 Kč 
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Rozpočet OVV ČSSD Praha 8 na rok 2011 

 V příloze tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 na rok 2011. Návrh rozpočtu je 

předkládán ve formátu, který byl uţíván v předchozích letech a vychází z rozpočtu OVV Praha 8, který byl schválen 

pro rok 2010. Zároveň byl při tvorbě předkládaného materiálu brán v úvahu současný vývoj spotřeby energií a slu-

ţeb. 

 Návrh rozpočtu na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný, na příjmové/výdajové straně počítá s částkou 152 

700,- Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o navýšení rozpočtu o 700,- Kč.  

 Nejvyšší nákladovou poloţkou předkládaného návrhu rozpočtu tvoří spotřeba energií. Návrh rozpočtu na rok 

2011 vychází ze současné spotřeby energií. 

 Na příjmové straně návrh rozpočtu počítá se zaplacenými členskými příspěvky a s dotací SÚVV ve výši 94 

000,- Kč. Výše této částky byla při sestavování tohoto materiálu konzultována s tajemníkem KVV ČSSD Praha. 

Zpracovali Daniel Rödig a Jan Vašek 

Rozpočet OVV ČSSD Praha 8 na rok 2011 

         

VÝDAJE - NÁKLADY Rozpočet   PŘÍJMY - VÝNOSY Rozpočet  

Nájem     35 000 Kč    Členské příspěvky bez zvýšených      16 500 Kč  

Elektřina     15 000 Kč     Petrus, Rödig + zastupitelé      42 200 Kč  

Plyn     25 000 Kč    Dotace KVV      94 000 Kč  

Internet       8 000 Kč        

Telefon mobil - O2     16 000 Kč        

Telefon VoIP       1 500 Kč        

Poštovné       3 000 Kč        

Akce propagace, občerstvení     13 000 Kč        

Sanita       2 600 Kč        

Opravy, údržba a servis Tis-
kárny 

    12 000 Kč        

Bankovní poplatky       2 500 Kč        

Spotřební materiál       4 100 Kč        

Investice     15 000 Kč        

Celkem   152 700 Kč    Celkem    152 700 Kč  
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Zpráva o činnosti Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 v letech 2006 - 2010 

Tato zpráva vznikla za účelem informovat OK ČSSD Praha 8 o činnosti těch komunálních orgánů, kam byli nomi-

nováni členové ČSSD Praha 8. Vzhledem k tomu, ţe tato OK je konferencí volební, snaţí se zpráva o činnosti Klubu 

zastupitelů podat ucelený přehled o činnosti orgánů, kde v uplynulém volebním období (2006 – 2010) byli zastoupeni 

členové ČSSD Praha 8. 

 

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 v uplynulém volebním období pravi-

delně scházeli ve vytvořeném Klubu zastupitelů (KZ), jehoţ první zasedání se konalo v termínu po skončení komunál-

ních 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 rezigno-

val a na místo předsedy KZ byl jednomyslně zvolen Radim Zátopek. 

 

V uplynulém volebním období se konalo celkem 35 schůzí klubu zastupitelů. Informace o průběhu a výsledcích 

jednání KZ byly pravidelně zveřejňovány ve vydávaném časopisu OVV Prahy 8. Ve zmíněném časopisu vycházejí i infor-

mace o průběhu jednání zastupitelstev MČ Praha 8. Za tvorbu těchto materiálů bych na tomto místě rád poděkoval 

Danielu Rödigovi. 

 

Jedním z důleţitých bodů 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, se kterými hospo-

daří. 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 v roce 2006. Nicméně 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 

sanování a oprava objektu by si vyţádala 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. 

 

Asi nejpodstatnějším bodem, ke kterému Klub zastupitelů zaujal stanovisko, byla výstavba Nové radnice na Pal-

movce, jeţ by si vyţádala částku převyšující 1 miliardu korun. Na realizaci této akce Radnice plánovala pouţít finanční 

prostředky z prodeje bytového fondu MČ. Klub zastupitelů byl velmi zaskočen rychlostí, s jakou se vedení města snaţi-

lo projekt prosadit a k tomuto bodu zaujal nesouhlasné stanovisko. Nicméně Zastupitelstvo tento projekt odsouhlasilo. 

Přehled docházky jednotlivých členů KZ 

(celkem se konalo 35 jednání klubu zastupitelů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

v uplynulém volebním období: 

Radim Zátopek, předseda Klubu zastupitelů 

Člen   Přítomen 

Ing.Milan Hejkrlík ----------------------- 23x 

Ing. Peter Kilián ----------------------- 24x 

Ing. Lenka Majerová ----------------------- 27x 

JUDr.Ing.Tomáš Novotný ----------------------- 21x 

Roman Petrus ----------------------- 33x 

Ing. Daniel Rödig ----------------------- 33x 

Zdeněk Ševčík ----------------------- 34x 

Mgr. Radim Zátopek ----------------------- 33x 
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Přehled účasti na jednáních Zastupitelstva MČ Praha 8 

(v minulém volebním období se konalo 18 schůzí zastupitelstva) 

 

 

 

 

 

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 měl sedm členů. Dva zástupci z ČSSD, mimo Roman Petruse je zde ještě Zdeněk Ševčík, dále 

pak dva komunisté a tři členové ODS. Pokud se jedná o činnost kontrolního výboru, ten si v kaţdém roce vytyčil hlavní 

body a ty pak také vţdy splnil. Samozřejmě při novém podnětu se zaměřil i na tento bod. Mezi hlavní činnosti kontrolní-

ho výboru patřilo:  

 1) Projednávání výsledků hospodaření MČ Praha 8 za jednotlivé roky. Jedná se o jednání jednotlivých zástupců 

kapitol rozpočtu s finančním a kontrolním výborem. V převáţné většině výsledků bylo vše v pořádku. Členy výboru zauja-

ly 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. Problémy vznikly i v některých mateřských školkách.  

 

 2) Opakované kontroly v odborech. Jednalo se především o odbor majetkový, bytový, kultury a odbor 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 nenašla ţádné nesrovnalosti a zároveň konstatovala, ţe vše je vedeno řádně a v pořádku. V jedné 

z kontrol odboru ţivotního prostředí byla kontrolována i fakturace a zřizování dětských hřišť.  

 

 3) Opakovaně došlo ke kontrole správních firem. Byla kontrolována fakturace a činnost v oblasti zakázek na 

opravy. V jedné z dalších kontrol bylo kontrolováno technické zabezpečení budov – komíny, hromosvody. Kromě malič-

kostí nikdo nenašel ţádné zásadní vady.  

 

 4) Proběhla kontrola vyuţití finančních prostředků na rekonstrukci Bílého domu. Na stavbu bylo vyhlášeno řád-

né výběrové řízení, rovněţ tak i na projektovou dokumentaci. Během provádění stavby byla zjištěna ve stropě dřevomor-

ka. 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. 

 

 5) Kontrola úrovně pronajímání nebytových prostor ve školství a v Kulturních domech. 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. 

 

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 popisu-

jí. 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 od skutečně nutnými a akutními případy, kde je nutné 

Zastupitel   Přítomen 

Ing.Milan Hejkrlík …………………. 15x 

Ing. Peter Kilián …………………. 18x 

Ing. Lenka Majerová …………………. 17x 

JUDr.Ing.Tomáš Novotný …………………. 15x 

Roman Petrus …………………. 18x 

Ing. Daniel Rödig …………………. 18x 

Zdeněk Ševčík …………………. 18x 

Mgr. Radim Zátopek …………………. 18x 
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přidělit byt, např. při narození dětí, vyměnit za větší. Na druhou stranu je v bytové komisi projednávána i celá řada pří-

padů, 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 strategičtější-

ho 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) podpořily i sociální demokraté a komunisté. U další-

ho zdraţování na cca. 60 korun jiţ sociální demokraté neviděli důvod a tak hlasovali proti tomuto návrhu společně 

s komunisty. Současná výše nájemného je po opakovaném zvyšování ve výši 81,- Kč za metr čtverečních.   

   - Bytová komise řešila počet pronajatých bytů pronajatých pro obecnou prospěšnost zaměstnancům PČR a 

Městské policie. Komise se shodla na tom, ţe pokud jde o tuto problematiku, tak byty pro Městskou policii bude přidě-

lovat 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 pravomoci vedoucího bytového odboru. Nově tak byl i upra-

ven Organizační řád úřadu s tím, ţe vedoucí odboru získal část nových pravomocí a část mu byla odebrána a přesunu-

ta na komisi či radu MČ.  

   - Komise schválila zcela novou koncepci „Zásady pronajímání bytů“ Ten výrazně uvolnil podmínky získání 

nájmu obecního bytu.  

   - 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 prů-

běhu 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). 

Redakční rada Osmičky (Roman Petrus) 

 Redakční rada se v průběhu volebního období sešla pouze desetkrát. V redakční radě je za ČSSD Roman Pe-

trus, jinak je sloţena z šéfredaktora - úředník MČ, tří členů ODS a po jednom členu za KSČM a stranu zelených. Re-

dakční rada se během prvních 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) 

 V komisi byl 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. 

 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“, a další venkovní akce, 

které byly organizačně poměrně nezvládnuté.  

 V péči o památníky a připomínky dob minulých naopak odbor kultury exceluje. Po mnoha letech se konečně 

odhalil památník parašutistům, kteří spáchali atentát na Haydricha. Na Ďáblickém hřbitově byl odhalen pomník 2. od-

boji. 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. 

Opravilo se i řada památek menšího charakteru typu Kaplička na Stříţkově či v Karlíně.   

 Vydavatelství Milpo vydalo v roce 2008 novou knihu o Praze 8 a to poprvé od roku 1996. Kniha je opět nabita 

informacemi a dá se získat v knihkupectvích. Radnice dále připravila několik dalších propagačních předmětů.  

 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, k Libeňskému míru, který slaví 400 leté výročí a násled-

ně i Válečné plakáty či o protektorátu.  
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 Roman Petrus na začátku roku 2010 odstoupil z člena komise na protest proti změně názvu Divadla Jiskra na 

Divadlo Karla Hackera.  

Komise pro památkové zóny (Daniel Rödig) 

 Do této komise byli za ČSSD nominováni Daniel Rödig a František Matyáš, ale komise nebyla svolána.  

Finanční výbor (Daniel Rödig) 

 V tomto výboru za ČSSD pracoval 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. V uplynulém volebním období se 

konalo 39 zasedání Finančního výboru. Výbor zasedal zpravidla jednou měsíčně, zápisy byly zájemcům k dispozici 

k nahlédnutí v Grabově vile a v informačním časopisu OVV ČSSD Praha 8 byly pravidelně publikovány krátké informace 

popisující poslední jednání tohoto orgánu.  

 Na svých jednáních Finanční výbor projednával rozpočtová opatření v roce 2008, která souvisejí s provozem 

ÚMČ Praha 8, připravoval rozpočet MČ na jednotlivé roky a v případě potřeby zval na svá jednání zástupce Úřadu MČ, 

aby své poţadavky osvětlili. 

 Finanční výbor se setkal se snahou jednotlivých odborů neúměrně a neopodstatněně navyšovat své finanční 

poţadavky. Tyto prostředky pak logicky chybí jiných oblastech veřejné správy území MČ Praha 8. Pro zpřehlednění sys-

tému 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 se práce v této komisi v uplynulém volebním období účastnili Daniel Rödig, Radim Zátopek a Milan 

Bartoloměj. Konkrétní přehled docházky na jednání výborů a komisí je součástí tohoto materiálu. Předsedou komise byl 

JUDr. Pavel Penk (ODS).  

 Majetková komise se v tomto volebním období do doby zpracování tohoto materiálu sešla 37 krát. Scházela se 

zpravidla jednou měsíčně. Na jejích zasedáních byly 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 z cenu mnohem niţší, neţ je v dané lokalitě obvyklé. Z tohoto důvodu doporučila Radě MČ ná-

jemné 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, 

bary a bazary, ale aby zde byly provozovány i sluţby pro obyvatele Prahy 8. Informace o jednání komise vycházely pravi-

delně v časopisu OVV a zápisy byly pro zájemce k dispozici . 

Dopravní komise (Daniel Rödig) 

 V uplynulém volebním období se uskutečnilo 19 jednání Dopravní komise Rady MČ Praha 8. Za ČSSD se jedná-

ní této komise účastnil Peter Kilián a Daniel Rödig. Na zasedáních komise byla probírána témata související s rozvojem 

MČ Praha 8 a s dopravními omezeními na jejím území. Na jednání Dopravní komise byly projednávány i podněty došlé 

od občanů, které se týkaly především bezpečnosti automobilového provozu a neukázněnosti v parkování automobilů. 

Na jednání Dopravní komise byla diskutována i problematika vietnamského trţiště na Palmovce a stav prací v tzv. 

„Chodníkovém programu“, v jehoţ rámci jsou opravovány komunikace pro pěší na území Prahy 8. Na jednání Dopravní 

komise byla projednávána i otázka Informačních radarů. Záměrem MČ Praha 8 bylo zřídit na některých nebezpečných 

úsecích (např. před školami) informační radary, které by řidičům ukazovaly jejich současnou rychlost. Akce byla financo-

vána z rozpočtu MČ Praha 8. Tuto akci Dopravní komise po rozsáhlé diskusi jednohlasně podpořila. 

Komise protidrogová.(Lenka Majerová) 

 Komise se scházela nepravidelně. Na kaţdém jednání se komise zabývala otázkou činností proti negativním 

vlivům, alkoholu a drogám. Tyto negativní jevy ZŠ řešily velice dobře. Jediné, co se jim dalo vytknout, byl způsob jejich 

vyšetřování, které probíhalo interně jen s rodiči. Na komisi byl dán také počet pouţitých a vydaných jehel. Tento pro-

blém se však řeší dál. Na komisi byl také schvalován rozpočet. 

Komise pro výchovu a vzdělávání (Lenka Majerová) 

 Komise se scházela pravidelně kaţdý měsíc. První 2 roky probíhaly konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ. Byly sestavo-

vány školní rady, kde komise ţádala své členy,aby sehnali a doporučili vhodné kandidáty. Školní rady byly ve všech pří-

padech sestaveny. Dokončovalo se zateplení vybraných školních budov, byla vybudována nová školní hřiště a 

v současné době se některá ještě dokončují. V posledních 2 letech, kdy byl nárůst dětí do MŠ, se na komisi řešilo vytvo-
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ření nových tříd, aby nepřijatých dětí bylo co nejméně. Postupně, ale velmi rychle, byl tento problém vyřešen. Ale do 

dalšího roku se uţ jedná o otevření dalších 2 tříd podle potřeby. Také byla zrekonstruována dětská hřiště. Komise byla 

kaţdý rok seznámena s rozpočtem. 

Komise sociální a zdravotní (Jana Štollová) 

 K hlavní činnosti komise v tomto období patřilo zejména projednávání ţádostí o umístění v sociálních bytech. 

Komise navrhovala přidělování sociálních bytů na přechodnou dobu nebo umístění ţadatelů do azylových domů a DPS 

a doporučovala prodluţování nebo předčasné ukončení nájemních smluv v azylových a sociálních bytech. 

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek (Milan Hejkrlík) 

 Komise se v uplynulém období scházela v dvou měsíčních intervalech dle potřeby, včetně období letních 

prázdnin. Prioritním úkolem bylo ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy, Policií České republiky zvyšo-

vat bezpečí občanů v problémových lokalitách a rozvíjet kamerový systém budovaný Městskou částí Praha 8. Na svých 

jednání komise pravidelně řeší podněty občanů, které se stále dotýkají obdobných témat - 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 poli-

cie hlavního města Prahy a ţádá o prověření a zvýšený dohled v problémových lokalitách (okolí stanic metra, sídlištních 

restaurací apod.). V některých případech byla poţádána o spolupráci hygienická stanice hl. m. Prahy (překračování 

hlukových limitů restauračních zařízení v nočních hodinách) nebo odbor školství (klub, kde měl být podáván alkohol 

v areálu ZŠ). Komise se také zabývala squatem v ulici Mezihoří, který byl vyřešen jeho vyklizením. 

Komise informatiky (Milan Hejkrlík) 

 Komise se scházela víceméně nepravidelně. Z nejvíce viditelných aspektů své činnosti se komise zabývala 

rozvojem bezplatného internetového připojení v rámci Prahy 8, v současné době je zprovozněno 19 přípojných míst a 

dalších 6 aţ 7 by mělo být v provozu do konce roku. Vedle této činnosti komise projednávala materiály týkající se roz-

voje informačních systémů ÚMČ Praha 8 a rozvoj HW a SW vybavení úřadu. 

Komise pro národnostní menšiny (Kateřina Kubešová) 

 Komise národnostních menšin se od svého začátku scházela kaţdý měsíc, ale jiţ dva roky se schází jednou za 

dva měsíce. Jako národnostní menšinu na Praze 8 povaţujeme romský spoluobčany, mají největší existenční problémy 

a přizpůsobování se jakékoliv změně k lepšímu, nevzniká zde ţádný hnací motor jít do předu a zlepšovat svůj dosavad-

ní bytostní ţivot Zajímavostí však je, ţe romové nepatří do skupiny bezdomovců. Dále co do počtu zástupců patří mezi 

výrazné skupiny Slováci a Vietnamci, které se však nezvýrazňují a kontakty udrţují se svými krajany prostřednictvím 

celoměstských sdruţení, svazů a klubů. Největší počet Romů ţije v Karlíně, v Libni a kolem Palmovky a poblíţ Vosmíko-

vých. Komise se nesetkala se stíţností, která by souvisela s diskriminací občana(ů) národnostních menšin. Komise má 

k dispozici informace z výjezdního zasedání Poradního sboru romských poradců, které jsou k dispozici v Grábově vile. 

V současné době se komise zabývá spíše určitými problémy, které jsou hlášeny komisi např. narušování veřejného 

pořádku, alkoholismus, hlučnost, drogy.  

Komise pro územní rozvoj (Radim Zátopek) 

 Komise pro územní rozvoj byla v minulém volebním období osmičlenná a scházela  se nejméně jednou měsíč-

ně. Předsedou komise  byl pan Josef Vokál (ODS). Garanta komise za státní správu vykonávala vedoucí oddělení archi-

tekta městské části  Ing. Iveta Zikmundová. ČSSD zde zastupovali Radim Zátopek a  Roman Petrus.  

 Mezi stálé činnosti komise patřilo zejména : 

posuzování projektů individuálních stavebníků 

posuzování přístaveb a přestaveb bytových domů  

posuzování developerských projektů 

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 

 Mezi další a neméně důleţité činnosti komise pak patřilo připomínkování a úprava územního plánu Hl.m.P, 

který měl být původně platný od roku 2010. Tato činnost probíhala hlavně v roce 2008 aţ 2009 a komise k ní přistu-

povala velice zodpovědně. Magistrát a útvar rozvoje města dal poprvé  městským částem prostor k vyjádření. Komise 

si rozdělila městskou část do několika sektorů a podle potřeby navrhla změny, které se pak většinou opravdu objevily v 

návrhu územního plánu. Připomínek, a to nejenom od městských částí, však bylo tolik, ţe došlo ke kolapsu během 

zpracování, a dokončení se nejméně o dva roky posune. 

 Dalším zajímavým projektem, který komise řešila, byla studie Dopravního podniku k zavedení tramvajové do-

pravy do Bohnic a Čimic. Návrh přijala komise celkem kladně, i kdyţ většina by zde raději viděla novou trasu metra. 

Jednoznačně byla komise proti dalšímu zahušťování sídlišť a hmotově nevyváţené výstavbě. O činnosti komise jsme 

spolu s Romanem Petrusem průběţně informovali naše členy prostřednictvím vnitrostranického časopisu.  
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Komise pro ţivotní prostředí (Peter Kilián) 

  Komise se bohuţel scházela pouze příleţitostně, a to mnohdy v poměrně velkém časovém odstupu. Na jedná-

ních komise jsou její členové informováni zejména o činnosti odboru ţivotního prostředí, se zaměřením na realizované 

investiční akce, stav údrţby a ostatních souvisejících činnostech ve vztahu k ţivotnímu prostředí. 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 byly pravidelně na základě provedeného rozbo-

ru příčin neutěšeného stavu jednotlivých oblastí rovněţ přijímány i závěry a doporučení pro nápravu, a to zejména ve 

vztahu k náplni a odborné působnosti Odboru ţivotního prostředí MČ. 

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, byly zájemcům k dispozici v Grabově vile (Na 

Košince 1) a informace o jednotlivých jednáních těchto orgánů pravidelně vycházely v informačním časopisu OVV. 

Na závěr této zprávy mi dovolte poděkovat všem členům ČSSD, kteří se svou prací ve volených orgánech měst-

ské části snaţili v uplynulém volebním období přispět svou prací k naplňování volebního programu naší strany. Děkuji 

Vám. 

                                                                        Zpracoval: Radim Zátopek, předseda Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 

 

Docházka na jednání komisí a výborů MČ Praha 8 

Komise Jednání celkem  Zástupce Přítomen 

Komise sociální a zdravotní 37 Ing.Lenka Majerová 33x 

  Jana Štollová 30x 

Komise pro bytové a nebytové prostory 34 Zdeněk Ševčík 32x 

  Roman Petrus 28x 

Komise pro obecní majetek 37 Mgr. Radim Zátopek 26x 

  Ing. Daniel Rödig 29x 

  Milan Bartoloměj, MBA 17x  (členem od dubna 2009) 

Komise pro ţivotní prostředí 3 Ing. Peter Kilián 3x 

Komise pro územní rozvoj 45 Mgr. Radim Zátopek 35x 

  Roman Petrus 27x (členem aţ od prosince 2007) 

Komise pro bezpečnost a pořádek 12 Ing. Milan Hejkrlík 12x 

  Roman Minařík 10x 

Komise pro informatiku 4 Ing. Milan Hejkrlík 4x 

Komise pro výchovu a vzdělání 28 Ing. LenkaMajerová 27x 

  Eva Rudová 22x 

Komise dopravní 19 Ing. Peter Kilián 16x 

  Ing. Daniel Rödig 15x 

Komise kulturní 11 Roman Petrus 10x 

  Martin Hacker 7x 

Komise protidrogová 5 Ing. Lenka Majerová 3x 

Redakční rada 10 Roman Petrus 10x 

Kontrolní výbor 36 Roman Petrus 30x 

  Zdeněk Ševčík 33x 

Finanční výbor 39 Ing. Daniel Rödig 39x 

  JUDr. Ing.Tomáš Novotný 18x 

Komise pro národnostní menšiny 19 Jaroslav Šikula 15x 

  Kateřina Kubešová 14x 
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Po komunálních a senátních volbách 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

 Konečně máme po dlouho a s netrpělivostí očekávaných komunálních a senátních volbách. My, sociální 

demokraté, jsme po květnových volbách do sněmovny, které pro nás nedopadly právě dobře, napřeli všechny síly, 

abychom uspěli ve volbách do obecních a městských zastupitelstev a do senátu. 

 Do voleb se přihlásilo několik desítek politických stran a hnutí. Jejich počet tvořil mnoţinu roztříštěnosti a 

nedomyšlenosti politických názorů našich občanů. O tom svědčily většinou uţ jejich názvy. Jen dva příklady uţ mno-

ha. Název jedné strany se sotva vešel na jednu stránku a jiná se opírala o středověké piráty. 

 Zamyslel-li se hloubavý člověk nad tímto mnoţstvím politických stran a hnutí, mohl je klidně rozdělit do tří 

skupin: demokratické se sociálním zaměřením, asociálně demokratické a nedemokratické. Takové dilema stálo 

před voličem letos na podzim. Z komunálních voleb vyšla sociální demokracie většinou lépe neţ minule. Zato senát-

ní volby vyhrála s přehledem a to hlavně zásluhou moravských voličů. Teď půjde o to, aby síla senátu dokázala pro-

sadit se proti pravicové trojkoalici vládnoucí v poslanecké sněmovně a ve vládě. Ta totiţ nápadně připomíná dávný 

římský triumvirát. Současná trojkoalice si začíná osvojovat téměř antické panské choutky, které by mohly být pro ni 

osudné. 

 Mohla by se tak naplnit předpověď českého básníka Františka Ladislava Čelakovského, který ji před více 

neţ 150 lety naznačil v elegické básni ve verších: 

“ Však na pány v krytém voze 

Také někdy trhne, 

Jednou se jim kolo zláme, 

Jindy vůz se zvrhne.“ 

Plánované akce 

Listopad       

MO Karlín a MO Libeň 2. 11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 9. 11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 11. 11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 16. 11 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 16. 11. 18:00  

KIub deskových her 25. 11 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 23. 11. 18:00  

Obvodní konference 27. 11. 9:30 Zenklova 27, sekretariát 

Občanské sdružení OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je 

otevřen všem zájemcům  starším 15 let,  
který se koná ve čtvrtek 11. a 25. listopadu 2010 

v sekretariátu ČSSD Praha 8. 
 

Vedle moderních strategických deskových her si mů-
žete s námi poměřit 

 síly v šachu a v mariáši. 
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Výsledky komunálních voleb 2010 

Volební výsledky v jednotlivých obvodech v % 

  
I. II. III. 

Karlín + Libeň Kobylisy Bohnice + Čimice 

ODS 27,77 28,65 26,68 

ČSSD 17,01 21,68 21,43 

TOP 09 24,24 21,64 19,87 

KSČM 6,53 11,25 11,73 

SZ 8,22 6,76 8,27 

VP8 9,62 3,12 5,89 

Počty mandátů 

ODS 14 

ČSSD 11 

TOP 09 10 

KSČM 5 

SZ 3 

VP8 2 

Získané hlasy v % 

ODS 27,70 

ČSSD 20,19 

TOP 09 21,81 

KSČM 10,00 

SZ 7,72 

VP8 6,03 

ODS; 14

ČSSD; 11
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10
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Zvolení zastupitelé ČSSD Praha 8 v letech 2010 –2014 


