Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 10: 16. 12. 2013
Bývalý ředitel Obecního domu Tomáš Vacek nakonec ukázal tvář;
Rezignaci občanů z Komise pro sídlo radnice zastupitelstvo odmítlo projednat;
Opozice má studii rekonstrukce radnice na 300 mil. Kč
Vážené novinářky, vážení novináři,
co zajímavého se dělo na včerejším zastupitelstvu MČ Praha 10?
Celý videozáznam naleznete zde (část 1. a část 2.), rádi Vás upozorníme na zajímavé
pasáže. Ozvěte se, co by Vás zajímalo.
Tomáš Vacek (bývalý ředitel Obecního domu) seděl v tichosti celé zastupitelstvo.
Jako nový ředitel městské akciovky Praha 10 Majetková byl představen až po
interpelaci Rady opozičním zastupitelem.
Předchozí náhle vystřídaný ředitel Majetkové Jan Vlk byl přitom na zastupitelstvu řádně
představen včetně podrobných informací o výběrovém řízení.
Podívejte se na celý videozáznam interpelace, a jak pak obhajoval Milan Richter jeho
kompetentnost pro výkon funkce. LN dnes píšou, že do konce roku může čekat žalobu
na svou osobu od současného vedení Obecního domu.
Občané navrhovali projednání důvodů rezignace na členství v Komisi pro sídlo
radnice, v níž se měli podílet na přípravě podkladů. Opoziční zastupitelé navrhli
odvolání místostarostky Ivany Cabrnochové (SZ) z funkce předsedkyně Komise
pro sídlo radnice z důvodu závažných porušení jednacího řádu Komise.
Oba navržené body zastupitelstvo odmítlo projednat, zato schválilo, že doplní do
Komise jiné občany (neznámo, jak vybrané).
Podívejte se na videozáznam návrhu občanů a videozáznam návrhu opozičních
zastupitelů. Zdůvodnění, proč nominovaní občané téměř po roce rezignovali na členství
v Komisi, naleznete zde.

Klíčová fakta:
 Zastupitelé koupili od restituentů pozemky ve Strašnicích za 55 milionů (bez toho,
aby se občané dozvěděli, o jaké pozemky jde a jaké s nimi má Praha 10 záměry).
 Prodá se dalších 94 volných bytů a několik volných nebytových prostor a budou
se privatizovat další 3 domy.
 Máme staronové přísedící Obvodního soudu Praha 10, jejichž jména nebyla ani
přečtena.
 Dětští sportovci dostanou podle transparentního klíče 4 miliony Kč.
 Budeme pokračovat v plánování sociálních služeb a plnit stanovených 15 priorit.
 Několik prvních týdnů v roce 2014 budeme hospodařit podle rozpočtového
provizoria.



TOP 09 má projekt na rekonstrukci Vlasty (současného sídla radnice); minimální
variantu za 300 milionů Kč, velkorysou za 620 milionů Kč. Podobnou studii nebyla
přitom Rada schopna předložit téměř 2 roky.

Videu školáků věnovali zastupitelé 15 minut, zato rozpočtové provizorium schválili
za 3 minuty
Podívejte se na stručnou analýzu, jak dlouho co trvalo schválit.

Z Desítky srdečně zdraví
PhDr. Olga Richterová, mobil: 774 153 361
o. s. Zaostřeno na 10
Informační zdroje: Program a návrhy usnesení zastupitelstva 16. 12. 2013.
O čem se tedy rozhodovalo na Praze 10 (v závorce je čas věnovaný danému bodu nebo
bodům):
0) doplnění členů za občany a odvolání předsedkyně (to neprošlo) Komise pro novou
radnici (9 minut)
1) film dětí ze základní školy (15 minut)
2) komunitní plán (29 minut)
3) sportovní dotace (11 minut)
4) Město stromů (10 min)
5) Projekt Příběhy našich sousedů (5 minut)
6) koupě pozemků od restituentů ve Strašnicích za 55 milionů (13 minut)
7) soudci - přečtením jmen se nikdo nezdržoval (3 minuty)
8) provizorium 3 minuty
9) prodej 94 volných bytů v elektronických aukcích (2 minuty)
10) privatizační změny 9 bodů za (7 minut)
13) elektronické auce (5 minut)
12) prodej nebytových jednotek (1 minuta)
16) pohledávka 380 tisíc (5 minut)
17) nevyslovení souhlasu k odsvěření školy (26 min)
18-20) 4 příspěvkové organizace - (7 minut)
26) Nabytí pozemků (2 minuty)
27) Zámeček rekonstrukce (19 minut)
28) Key Investments (13 minut)

