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IT služby – dojná kráva
rozpočtu Prahy 10?
„To je strašně peněz! A přitom v tom není všechno!“ Tak reagovali zastupitelé VLASTY, když si
prostudovali zakázku na IT služby pro náš úřad. Praha 10 za ni měla dát až 150 milionů na 6 let.
Odpovědnost za IT nese radní a senátorka Ivana Cabrnochová (SZ). Bylo jasné, že tak to zůstat nemůže.
Ceny šílené a běžné
Když si něco chcete koupit, máte jasno, co potřebujete, a poohlížíte se po možných řešeních. Firma, která
měla zastupitelstvu Prahy 10
poradit s výběrem IT služeb,
nic takového neudělala. Jen
popsala, jak se na základě
předchozí obří smlouvy zajišťují IT služby pro náš úřad
dnes. Přesná data a skutečně
srovnatelné alternativy najít
možné nebylo.
Slovo „outsourcing“ funguje na některé jako zaklínadlo.
Zařídí to někdo zvenku, bez

starostí, bez otravných výběrových řízení … Ale ouvej.
V Praze 10 jsme firmě O2
poslední léta platili paušál
2,3 milionu měsíčně za zajištění servisu hardwaru a softwaru, další položky jsme si ale
platili sami. Např. tiskárny,
kterých je na úřadě přes
150, neměly hrazené tonery. V roce 2012 uzavřel starosta Bohumil Zoufalík (dnes věrný spojenec starostky Kleslové)
smlouvu na nákup cartridgí
a tonerů s firmou AutoCont
CZ. Favoritkou byla náplň od
Xeroxu (450 ks ročně). JednotSnímek Lubomír Nývlt

Většině občanů Prahy 10
zní „outsourcing IT služeb
pro úřad“ složitě. Ale je to
docela srozumitelné. Jde
o informační technologie
nutné pro běžnou administrativu: úředníci pracují
na počítačích, zpracovávají
úřední dokumenty, posílají
maily, sdílejí data, telefonují, tisknou atd. – to vše
s důrazem na spolehlivost,
bezpečnost a přiměřenou
cenu. Řešení IT, které jsme
projednávali na zastupitelstvu 27. 3., ale vypadalo jako
rozpočtová „dojná kráva“.

ková cena uvedená ve smlouvě
je 1176 Kč – v e-shopech ji ovšem seženete za 485 Kč. Rozdíl? 310 950 Kč ročně.
Nebo další služba nad rámec: V roce 2013 to radnice
Prahy 10 rozjela na Facebooku
a dalších sociálních sítích. Za
100 hodin práce na údržbě svých profilů zaplatila
78 650 Kč měsíčně. Mimochodem: současným radním
Prahy 11 připadala hodně
i desetina této částky, a tak
smlouvu vypověděli. Vše zvládá tiskový mluvčí. U některých jiných prací nad rámec
smlouvy činila zase sazba za
„člověkoden“ práce 20–24 tisíc Kč bez DPH…

Kdo hájí zájem Prahy 10?
Jak dál?
Praha 10 v roce 2010 převedla celé své IT oddělení na
firmu O2. Neponechala si
jediného vlastního experta.

Výsledek? Třeba permanentní call centrum (24 hodin,
7 dní v týdnu, za více než
4 miliony Kč ročně) vám
v noci stejně poradilo, abyste si zavolali v úředních hodinách. Na úřadě nebylo živáčka, který by vyhodnotil
účelnost a vytíženost takové
„služby“.
Koalici VLASTA se zatím
podařilo přesvědčit většinu
v zastupitelstvu o tom, že si
máme IT služby zajistit jinak než dosud. Uvidíme, zda
a hlavně kolik oproti původní
ceně ušetříme. VLASTA nabídla kompetentní odborníky
i cestu k řešení. V tomto okamžiku je nejdůležitější zjistit,
co úřad v oblasti IT opravdu
potřebuje. Určitě chceme,
aby měl malé interní IT oddělení. Externí nákupy služeb
a výrobků by měly probíhat až
po zralé úvaze. Sledujte prosím dění kolem IT zakázky.
Pište nám, zajímejte se. Jak
vidíte: má to smysl!
— Olga Richterová
Olga.Richterova@Vlasta10.cz

& Pavel Hájek

Přijďte do knihovny!
Už druhým rokem probíhají v Domě čtení
v Ruské ul. veřejné diskuse na aktuální témata.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se můžete přidat i vy.

Zachránění netopýři. Občanská iniciativa Společně pro Desítku (www.prahadeset.cz) uspořádala ve spolupráci s Úřadem
MČ Praha 10 třetí ročník akce SPOLEČNĚ UKLIĎME PRAHU 10, při které byli do chráněného území na Trojmezí vypuštěni vzácní netopýři.

Odměny pro dobré učitele
Školské rady by mohly na návrh koalice VLASTA už příští rok udělovat
Učitelské prémie bratří Čapků.
Jak motivovat k výborným výchovně vzdělávacím
výsledkům? A jak přitom
propojit celou školskou veřejnost – učitele, žáky i rodiče? Koalice VLASTA navrhla
zřídit Učitelskou prémii bratří
Čapků. Jejím účelem je odměnit mimořádně dobré či
trvale kvalitní učitelské výsledky na základních školách

Prahy 10. „Je to dobrá investice do učitelů našich dětí.
O udělení odměny by ovšem
měly rozhodovat školské
rady. Ty jako jediné na ZŠ
sdružují všechny, kdo tvoří
školní prostředí,“ vysvětluje člen komise pro výchovu
a vzdělávání a předkladatel
Pavel Mareš a upřesňuje:
„Každá škola dostane ročně

25 000 Kč, jimiž odmění jednoho nebo dva učitele. Návrhy se shromáždí do Vánoc
(25. 12. – výročí K. Čapka)
a vyhlásí kolem Velikonoc
(13./15. 4. – výročí J. Čapka). Odměny by se předávaly v dané škole. Tak si svůj
vztah k místu, kde jejich děti
tráví valnou část svého času,
upevní i rodiče.“

strašnice Dům čtení v Ruské
(zastávka bus 175 Pod Rapidem) je víc než knihovna.
V bezbariérovém kulturně společenském centru s příjemnou
atmosférou se pořádají kulturní a komponované pořady,
přednášky, pořady pro rodiny
i pro školy. A také veřejné diskuse na aktuální témata, organizované občanskou iniciativou Společně pro Desítku.
Debatovalo se zde o široké škále témat: „Budoucnost
vily Karla Čapka“, „Rozpočet
Prahy 10“, „Jak zařídit místo ve školce pro každé dítě?“,
„Veřejný prostor Prahy 10“,
„Spolkový život“… Zatím
poslední akcí bylo 23. 4. povídání nad historickými fotografiemi Zmizelá Praha 10
a její proměny. Moderátoru

www.Vlasta10.cz

Františku Vrbeckému se pořad opravdu povedl! Ukázal
na místě obrovské množství
fotografií, které dokládaly,
jak nesmírně pestrá čtvrť byly
Vršovice. Spisovatel Petr Kovařík pak svými osobními vzpomínkami „rozmluvil“ další
přítomné. Dlouhý řetízek
vzpomínek potěšil zejména
seniory, pro něž to byl nádherný jarní dárek. Na další pokračování – zmizelé Strašnice, Záběhlice a pokračování Vršovic
– se můžete těšit na podzim.
Sledujte internetové stránky
www.prahadeset.cz
Všimli jste si, že se někde
chystá zničení památky, kácení
stromu? Nebo ubývá zeleně? Napište nám (10.cz). My se Vašeho
podnětu ujmeme.

Svobodně
a pravdivě
o Praze 10

Renata Chmelová
Díky téměř dvěma
stovkám z vás, kteří
jste přispěli na vydání
VLASTNÍCH NOVIN, se
nyní může i Váš soused
dočíst, čemu se v Praze
10 daří i co tu drhne.
Děkujeme moc za Vaši
důvěru – a těšíme se už na
Vaše ohlasy na témata,
která Vám přinášíme.
Do VLASTNÍCH NOVIN
chceme vnášet to,
co řadě z Vás vrátilo
důvěru v politiku. Koalici
VLASTA se daří i z opozice
otevírat radnici. Díky
jasným argumentům
se nám podařilo
zabrzdit předraženou IT
zakázku. Navrhujeme
i vlastní dobré věci:
hospic, učitelskou
cenu bratří Čapků aj.
Děkujeme, že na
VLASTNÍ NOVINY
přispělo tolik z vás.
Chcete, aby tyto noviny
vycházely pravidelně?

1

Přispějte prosím
na příští číslo.
Náš transparentní účet
je: 2800585034/2010
Vítáme pravidelné
dárce, pro které máme
připravenu malou
prémii. Dar si můžete
odečíst z daní.

2

Pomozte s distribucí
ve svém okolí!
Zašlete SMS ve tvaru:
VN JMENO PRIJMENI
ULICE CISLO
MESTO PSC
(vzor VN jana nova
prubezna 22 praha 10
100 00) na číslo
603 278 278. Až noviny
vyjdou, ozveme se vám!

3

Nemůžete dát
peníze ani pomoci
s roznosem? Pošlete
nám aspoň SMS
s povzbuzující zprávou.
Váš zájem nás potěší!

Zastupitelé
koalice
Vlasta

Renata Chmelová
lídr koalice VLASTA
územní rozvoj, otevřená radnice
nestraník

Mgr. Pavel Mareš
školství, sociální oblast,
zdravotnictví
KDU–ČSL

Ing. Martin Moravec
finance, rozpočet,
kultura
nestraník

Ing. Milan Maršálek
životní prostředí,
granty
nestraník

Mgr. Milan Mraček
byty, privatizace,
sport
Liberálně ekologická strana

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
doprava,
neziskový sektor
KDU–ČSL

PhDr. Olga Richterová
majetek, nebytové prostory, IT,
problematika hazardu
Česká pirátská strana

Karel Duchek
bezpečnost,
památky
KDU–ČSL
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Nebytové prostory: malá
procházka po Vršovicích
Během uplynulých let prodala Praha 10 několik tisíc bytů a stovky nebytových prostor.
Jen díky těmto mimořádným příjmům se jí dařilo udržet rozpočet v kladných číslech.
Co nastane, až tyto peníze vyschnou? Nevíme. Stejně tak netušíme, jaké prostory chce
Praha 10 v budoucnu vlastnit a kterých se cíleně zbaví.
Město, kde se nemusíte za
běžnými službami trmácet
hodinu, protože radnice při
pronájmu prostor přihlíží
k vašim potřebám, a ne jen
k nabízené ceně, je snem každého obyvatele. Stejně tak
město, kde máte možnost
snadno uspořádat sousedskou slavnost nebo získat zázemí pro skautskou klubovnu. Praha 10 může takovou
vizi veřejné služby naplňovat
bez problémů: nebytových
prostor má stále dostatek.
Chová se však jako moudrý
hospodář?

Projděme se chvíli po horních Vršovicích, kde je prostor
s veřejnou funkcí pomálu.
Nedávno tu skončila pobočka
knihovny. Velkou tělocvičnu
proti ZŠ Karla Čapka, kam
chodí děti i senioři, se Praha 10
chystá prodat. Přesuňme se na
roh Čechova náměstí, na adresu Moskevská 57. Do konce
roku 2015 má v krásném secesním domě nájemní smlouvu
na přízemní prostory (448 m2)
Galerie Deset za 50 Kč/m2/
rok, dalších 147 obecních m2
je prázdných. Daří se zde jen
Vršovickému knihkupectví

a cukrárně. Proslýchá se ale,
že právě odevšad viditelné prostory knihkupectví se budou
prodávat. Není to škoda?
Celkem Praha 10 disponuje
asi 800 nebytovými prostorami. Volných je 170. Společensky prospěšné neziskové
organizace za roční pronájem
většinou platí 200 Kč/m2, politické strany platí taktéž zvýhodněnou cenu 220 Kč/m2.
Obojí lze číst jako podporu
demokracie. Srovnejme si
ale konkrétní plochy. Místní ČSSD, ODS a TOP 09 mají
v Murmanské kanceláře kolem

77 m2. KSČM ve dvou prostorách celkem 185 m2. Strana
práv občanů pak 227 m2 a ANO
382 m2, obě na Vršovické 64.
A co neziskovky? Třeba
Junák u nás na šesti místech
disponuje zhruba 320 m2
a různé pionýrské skupiny
v sedmi prostorách 390 m2.
Další mládežnické organizace mají několik desítek
metrů čtverečních. Podobně
Praha 10 podporuje DDM,
Svaz tělesně postižených
v ČR a řadu dalších. Rozsahem vybočují dvě organizace:
Nezisková pomoc o.p.s. (s tře-

Kritické poznámky k rozpočtu
27. března schválilo Zastupitelstvo Prahy 10 rozpočet na rok 2015. Prakticky
ničím se neliší od rozpočtů
předchozích. Proč ho koalice
VLASTA odmítla? Velkorysý
rozpočet (příjmy 1,39 mld.,
výdaje 1,48 mld.) si Praha 10
může dovolit jen díky jednorázovým příjmům z privatizace svého majetku. Ty ale
postupně vysychají. Hospo-

daření MČ Praha 10 proto
vnímáme jako dlouhodobě
deficitní a neudržitelné. Ve
střednědobém výhledu si klademe otázku, zda i v budoucnu bude moci Praha 10 zajistit tak štědré sociální služby,
zdravotnictví a školství, aniž
by se výrazně zadlužovala.
I když ANO a spol. slíbily,
že budou s finančními prostředky nakládat „efektiv-

ně, hospodárně a účelně“,
ve skutečnosti budí jejich
kroky pochyby. Proč se ve
srovnání s loňskem o 30 %
navyšuje kapitola „Kultura a projekty“ (jednorázové
akce pro veřejnost starostky
Kleslové)? Jejich přehled ani
detailní náklady jsme v podkladech nedostali.
Investice se budou podle
všeho realizovat přes rám-

covou smlouvu na stavební
práce. Mezi sebou tu o zakázky „soutěží“ 3 předem vybrané firmy, nabízející ceny
z r. 2010, tedy až o 1/5 vyšší
než dnes.
Schválený rozpočet počítá
s obrovskou neúčelovou investiční rezervou 206 milionů Kč. Díky zmocnění o ní
bude rozhodovat sama Rada
MČ. Problémy jako Ďolíček,
KD Eden nebo nová radnice
pojmenovány vůbec nejsou.

mi prostorami celkem 445 m2)
a Projekt integrace o.p.s.
(6 nebytových prostor o celkové rozloze 545 m2).
Není jasné, kolik a které
z obecních nebytových prostor hodlá Praha 10 prodat.
Chystají se nové Zásady pro
jejich pronájem. Bez rámcové představy, kolik prostor
a kde Praha 10 bude vlastnit,
však budou nová pravidla
k ničemu. Mít plán rozvoje
veřejných prostor je normální a ponechat si v klíčových
lokalitách nebytové prostory
má smysl. Jen tak totiž bude
Praha 10 schopná naplňovat
své poslání a to, co od ní její
občané čekají.
— Olga Richterová

Olga.Richterova@Vlasta10.cz

Je zlatým pravidlem, že
výbory Zastupitelstva detailně projednávají „svoji“
rozpočtovou kapitolu. Letos
jim byl rozpočet jen předložen a – „berte, nebo nechte
být“. Členové Finančního
výboru měli na nastudování celého rozpočtu jen 5 dní.
Takové způsoby považujeme
za nepřijatelné.
— Martin Moravec
Martin.Moravec@Vlasta10.cz

& Lucie Sedmihradská

Jak vlastně dopadly volby?
Koalice VLASTA ve volbách uspěla. Získala 17,8 % a 8 zastupitelů. Proč nakonec skončila v opozici?
Politika má smysl, i když
právě nehýbete kormidlem
jako radní. Zisk VLASTY byl
dostatečně velký, aby staré partě zkomplikovala život – ale malý na to, aby jí
překazila podivnou koalici.
V prvním povolebním týdnu
jsme nabídli partnerství SZ
a ČSSD. Po jejich odměřené
reakci jsme v druhém týdnu
udělali vstřícný krok k ANO
(19 %, 9 zastupitelů). Při jednáních jsme pak prosazovali
transparentní rozhodování,
otevřenou radnici, rovnoměrné zastoupení odpovídající
volebnímu výsledku a respekt
k opozici. Dopadlo to přesně
naopak, což nebylo překvapivé. Zajímavější je, jak to současná koalice „slepila“.
Druhá nejsilnější koaliční
strana ČSSD (10,5 %, 5 zast.)
má jen dva radní z devíti:
1. zástupce starosty drží
méně vlivné životní prostředí a zdravotnictví. „Nezávislý“ exstarosta Zoufalík (5,3 %
a 2 zast.) odpovídá za územní rozvoj, sport a hazard.
ODS (8,1 %, 3 zast.) má placenou předsedkyni zdravot-

ně sociálního výboru a neprávem podceňovanou pozici
tajemníka úřadu, jenž za
ODS kandidoval z 5. místa.
Shrnuto: aby ANO mohlo
vládnout, musela R. Kleslová s M. Richterem, B. Zoufalíkem aj. udělat průhledný
politický obchod.
To, že se v Praze 10 pokračuje v politice starého
střihu, dokázala zimní informační blokáda klíčových
dokumentů Prahy 10. Co se
stalo? Na lednovém jednání
zastupitelstva jsem požádal
o pravidelné nahlížení do
příloh k přijatým usnesením
Rady MČ Praha 10. Tajemník
úřadu dal vyhotovit příkaz,
který toto právo výrazně omezil. Nesměli jsme nahlížet
do usnesení přijatých v minulých volebních obdobích.
I když jsme nežádali citlivou
osobní informaci, ale usnesení rady, žádali po nás mlčenlivost a podpis pod vyčíslení
náročnosti úřednické práce.
Po zhruba 3 týdnech tahanic
jsme tuto blokádu společný-

mi silami prorazili a dokumenty dostáváme.
Co bude dál? To se uvidí.
Přezíravost a sklon k řešení

problémů silou byly účinné
v Národní frontě. V zastupitelstvu Prahy 10 narazili na
naši houževnatost. Pomůže

nám, když nezůstanete lhostejní a projevíte nám dobrou
vůli. Třeba jen tím, že se budete aktivně zajímat.
— Pavel Mareš
Pavel.Mares@Vlasta10.cz

Mocenské poměry v Zastupitelstvu MČ Praha 10
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21. 5. 18 hod.
Občanská iniciativa
Společně pro Desítku
zve na diskusi v Domě
čtení v Ruské ul.
(www.mlp.cz):
„Plní radniční noviny
Prahy 10 svoji roli?“

Snímek archiv koalice VLASTA

22.–24. května
Divadelní festival
StrašNICE s atmosférou
sousedské slavnosti.
Strašnické divadlo na
Solidaritě se otevře
do přilehlého parku.
Velká část programu
se odehraje v šapitó
a kolem něj (www.
strasnickedivadlo.cz).

Špatný vtip? Ne!

Ilustrace toho, kolik místa zabere plánovaná nástavba na OD Květ.

Nový mrakodrap
na Zahradním Městě?
Někdy stačí nebýt lhostejný. Lidé na „Zahradňáku“ se bouří proti plánu
na jedenáctipatrovou nástavbu na OD Květ. Rizika jsou značná.
Na podzim
2013 představilo vedení MČ
Praha 10 obyvatelům Zahradního Města záměr revitalizovat veřejný prostor v okolí obchodního domu Květ v Jabloňové ulici naproti poliklinice.
Zdálo se, že radnici skutečně
zajímá názor občanů. Úředníci se přímo na ulici dotazovali,
co by se mělo zlepšit.
zAHRADNÍ MĚSTO

Následovalo setkání představitelů radnice s občany.
Zásadní informace, že majitel Květu delší dobu konzultuje s Prahou 10 plán
na jedenáctipatrovou nástavbu nad tento obchodní
dům, ale vůbec nezazněla!
Majitel měl v úmyslu i rozšíření budovy na úkor okolních
zelených ploch, které jsou

ve vlastnictví Magistrátu.
K tomu, aby vyrostlo dalších
11 pater, by se ale musel změnit územní plán. A to nejde
bez souhlasu Prahy 10, která
vydává stanovisko jak k prodeji magistrátních pozemků,
tak k navýšení koeficientu zastavěnosti. Zdali vydá kladné
či nesouhlasné stanovisko,
záleží i na vás!

Tajnosti a nejasnosti okolo projektu vedly místní obyvatele k tomu, že se spojili
do spolku Bezpečný Květ. Začali se o dění aktivně zajímat
a zjistili, že u tak velké stavby
je nutné podle zákona posoudit její vliv na životní prostředí (tzv. proces EIA). Toto
posuzování, jehož se můžou
účastnit všichni občané, má
značný vliv na územní a stavební rozhodnutí (tam už
širší veřejnost tak velké slovo

nemá). Co hrozí obyvatelům
Zahradního Města, pokud se
jedenáctipatrová nástavba
realizuje?
„Dramaticky, až o třetinu, by se navýšil počet
projíždějících aut, jež by
úzké křižovatky nezvládaly. Zhoršilo by se ovzduší,
překročily by se limity hluku. Snížila by se bezpečnost
chodců a v neposlední řadě
by ubyla zeleň,“ shrnuje fakta člen výboru spolku
Bezpečný Květ Petr Mikysek
a dodává: „Doufáme, že Magistrát vydá rozhodnutí, aby
EIA proběhla. Pak je nutné,
aby se do procesu EIA zapojilo
co nejvíc lidí. Spojte se prosíme s námi“ (Bezpečný Květ,
Ostružinová 6, tel.: 777 286 200,
www.bezpecnykvet.cz).
— Renata Chmelová
Renata.Chmelova@Vlasta10.cz

Snímek Shutterstock

Pokuta za názor
Stop miliardové radnici! Pod tímto sloganem
se uskutečnila asi největší petiční akce na území
Prahy 10. Občané se díky ní
mohli vyslovit k záměru vystavět novou budovu úřadu
Prahy 10. Neméně aktivní
byl Úřad MČ, který několik
desítek petentů podezříval
ze spáchání přestupku (nejčastěji dvojí podpis). Větší

Bude mít Praha 10 hospic?
Hospic je prostředí pro důstojné umírání, kde nikdo nepředstírá, že vás
vyléčí. Koalice VLASTA se o zlepšení paliativní péče zasazuje hned od voleb.
S živým zájmem zastupitelů a dalších hostů se setkala
prezentace hospicové a paliativní péče od Marka Uhlíře, ředitele organizace Cesta
domů. Na jednání zdravotního
a sociálního výboru ho osobně
pozval zastupitel Pavel Mareš
(VLASTA). Podle průzkumů si
3/4 Čechů přeje strávit posled-

ní chvíle mezi blízkými doma.
Skoro stejné množství lidí přitom zemře ve zdravotnických
zařízeních či v pobytových
zařízeních sociálních služeb,
tedy mimo prostředí a vztahy, v nichž byli doma. „Na
výboru jsme se pana Uhlíře
ptali, jaká je situace hospicové
a paliativní péče v Praze, co je

předností mobilní péče a jak
se vše financuje. Bohatá diskuse ukázala, že jde o hodně:
Nenechat naše drahé při umírání o samotě. Bude-li vůle,
doufám, že najdeme cestu,
jak tuto oblast zlepšit,“ shrnul
jednání Mareš.

část raději celou věc uzavřela přiznáním viny a uhrazením blokové pokuty. Jiný
přístup zvolila Jana Rosenbaumová, která od počátku
popírá, že by podpisovou
listinu víc než jednou podepsala úmyslně. Měl jsem
tu čest zastupovat ji z pozice obecného zmocněnce
při jednání před Odborem
občanskosprávním ÚMČ

Více informací,
méně tajností
Koalice VLASTA šla do voleb s heslem: „Otevřené
hlavy – otevřená radnice“. Nezatajování informací
podle nás vede k lepší kvalitě rozhodování
a účasti lidí na veřejných záležitostech.
To, jaká pravidla panují ve
vzájemném stýkání a potýkání mezi zastupiteli, řeší Jednací řád. Co se nám podařilo
prosadit a co se zamítlo?

Každý zastupitel i občan může při jednání
promluvit ne 3, ale 4 minuty. Podklady k jednání zastupitelstva jsou přístupné
v elektronické formě široké
veřejnosti 3 dny předem.

23. 5. 13.30 hod.
Pavel Hájek
a Piráti zvou na
dvouhodinovou
Procházku po
neznámých zákoutích
Prahy 10. Sraz
před KD Eden (za
bazénkem u Tesca).
15. 6. 19.30 hod.
Egon Tobiáš: Redbull.
Premiéra. Kolik
energetických drinků
se dá vypít na jedné
pumpě. Love story mezi
regály a zapomenutý
cizinec. Za rohem číhá
zločin. Divadlo X10 ve
Strašnickém divadle
(www.divadlox10.cz).
Listopad 2015
Systemický institut
zve na kurz „Česká
humanistická tradice
a inspirace z českých
dějin v moderním
managementu“.
K témuž tématu se
26. 5. koná konference,
kde úvodní příspěvek
přednese ekonom
Tomáš Sedláček (www.
systemicky-institut.cz).

Praha 10. Několikaměsíční
přestupkové řízení vyústilo
nedávno vyslovením viny
a udělením pokuty 300 Kč.
Ne kvůli pokutě, ale pro nesouhlas s rozhodnutím i odůvodněním bude následovat
odvolání. Celá „kauza“ tak
dospěje k odvolacímu orgánu
– Živnostenskému a občanskosprávnímu odboru Magistrátu. O dalším průběhu
budeme informovat.
— Milan Mraček
Milan.Mracek@Vlasta10.cz

Videozáznam z jednání
zastupitelstva má být na
stránkách www.Praha10.cz
dostupný do 8 dní. Každý
předložený materiál ponese
jméno předkladatele i zpracovatele. Na stránkách MČ
Praha 10 se uveřejňují termíny jednání výborů.
Nebude zveřejňováno
jmenovité hlasování
zastupitelů. Na základě žádosti dvou zastupitelských
klubů není možno vyhlásit přestávku. Na stránkách
www.Praha10.cz nebudou
zveřejňovány odpovědi radních
na interpelace zastupitelů.
— Karel Duchek
Karel.Duchek@Vlasta10.cz
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Tajnosti kolem sídla úřadu
Koalici VLASTA znepokojuje neprůhledný výběr nového sídla úřadu.
Proč se staronové vedení radnice nepoučilo a nepostupuje transparentně?
petiční akce STOP MILIARDOVÉ RADNICI, kterou podpořilo
více než 10 000 občanů Prahy
10. Záměr stavět na Hagiboru
tak byl hlavně díky vám kva-

pem zastaven. Podivná referenda vyhlášená dosluhujícím
zastupitelstvem byla jen trapným a drahým špásem. Tajnosti ale pokračují i za staro-

Zpráva o vile Karla Čapka
Občanské sdružení Zaostřeno na 10 v roce
2013 podpořilo úsilí MČ
Praha 10 o zakoupení vily
Karla Čapka. Následně ale
zjistilo, že radní nemají
o využití této kulturní památky představu a že neexistuje žádný soupis věcí,
nutný k ocenění i k uchování písemných cenností, které se ve vile nacházejí. Členky Zaostřeno na 10 Ljuba
Václavová a Olga Richterová
proto předložily starostovi
Zoufalíkovi návrh na složení
sedmičlenné odborné komise, která by tyto problémy
tvůrčím způsobem řešila.
Starosta Zoufalík seznam
zdvořile přijal, ale s občanskými sdruženími už dále
nejednal. Komisi sice vytvořil, ale mnohočlennou,
jen s několika navrženými
odborníky, ale zároveň s větším množstvím zastupitelů.
Místo člena pocházejícího
z iniciativy Společně pro Desítku byl nominován filmový dokumentarista Ondřej
Kepka, aby o záchraně vily
natočil radnicí financovaný
vinohrady

dokument. Komise se od té
doby sešla jen dvakrát.
Přesto mělo snažení občanských sdružení smysl.
Cenné písemnosti byly sepsány a uloženy v Památníku
národního písemnictví, soupis osobních věcí z bytu Karla
Čapka a Olgy Scheinpflugové
památkáři dokončují. Muzeální podkroví – Čapkova pracovna – je podle informací
režiséra Kepky správně ošetřena. Konkrétní plán využití
přízemí a 1. patra vily, kde
až do prodeje vily žily rodiny
dědiců, ale dosud neexistuje.
Vilu městská část zakoupila za 42 milionů, náklady
na její střežení, osvětlení, topení atd. představují

Snímek František Vrbecký

Když se minulé
vedení radnice snažilo před
občany utajit skoro miliardovou investici do nového sídla
úřadu, přišla jasná odpověď:
Strašnice

ročně více než 1 milion Kč.
Rozpočet na rok 2015 počítá
s 5 miliony Kč pro přípravu
vily Karla Čapka na rekonstrukci. Letos na jaře vyhlásila Praha 10 výběrové řízení
na místo koordinátora pro
činnosti ve vile po K. Čapkovi. Komise o tom informována nebyla a výsledek výběrového řízení do uzávěrky
těchto novin sdružení Společně pro Desítku znám není.
Občanská sdružení budou
apelovat na zastupitele, aby
byl vypsán řádný konkurz na
výběr kvalitních architektů
pro rekonstrukci budovy
i úpravy zahrady.
— Ljuba Václavová,
scenáristka a režisérka

vické, neodpověděla. Nebudeli proces výběru nového sídla
úřadu průhledný, necháme
vypsat občanské referendum.
10 000 podpisů proti transparentní levárně nás zavazuje.
— Renata Chmelová
Renata.Chmelova@Vlasta10.cz

Malešické otazníky
Malešice V posledních letech se do Malešic nastěhovala řada nových obyvatel. Nová
zástavba ale mnohdy nebyla
probírána se starousedlíky,
a tak místní chovají nedůvěru
v kroky radnice. Týká se to
i dvou aktuálních záměrů
v centru sídliště Malešice.
Bytový dům Malešice.
Rekonstrukce penzionu Malešice je symbolem nekomunikace s místními občany.
Bytový dům, sousedící s novostavbami, jimž místní říkají
„Malešický Manhattan“, měl
být otevřen už před volbami
2014. Lidé se nás opakovaně
ptají, jaké nebytové prostory
zde budou. Úředníci nás informovali, že kolaudace se
chystá v půli roku 2015 a první
obyvatelé se nastěhují na podzim. Fungovat zde bude klub
pro seniory, klub pro rodiče
s dětmi, informační kancelář
a masna. Výběr nájemců mají
v rukou radní. Budeme sledovat, jak s nimi budou občané
spokojeni.
Poliklinika. Palčivým problémem je plánovaná rekonstrukce Polikliniky Malešice.
Už v rozpočtu na rok 2014 na ni
bylo vyčleněno 80 milionů Kč.
Veřejným tajemstvím je, že

mnozí lékaři se nechtějí smířit se zhruba dvouletým nouzovým fungováním, a tak
mají nasmlouvány nové ordinace v jiných částech Prahy. Bylo by chybou, kdyby
necitlivě připravená rekonstrukce starého objektu vedla
k jejich odchodu. Zejména
senioři by neměli zajištěnu
dostupnou lékařskou péči.
Koalice VLASTA bude zkoumat
i to, jak efektivně se využije
oněch 80 milionů Kč.
Spolky. Silné postavení
v Malešicích mají spolky,
které se snaží stmelit místní
komunitu a seznamují starousedlíky i nově přistěhovalé s dějinami této čtvrti.
Dobrovolnický sektor přináší
alternativy k všudypřítomné komerční zábavě, kterou
upřednostňuje staronová
koalice. Podpora místních
spolků je ovšem důležitější než zábava na zakázku
zjednaných hvězdiček. Zastupitelé koalice VLASTA
jsou v úzkém kontaktu s Malešičáky a spolupracují na řešení
několika místních problémů.
Neváhejte se na nás obrátit
s nejasnostmi a problémy.
— Milan Maršálek
Milan.Marsalek@Vlasta10.cz

Snímek Antonín Krakeš ml.

Snímek František Vrbecký

Obrazem: Vršovický Tržíček

nového vedení Prahy 10. Radní
na naše otázky k nové radnici
odpovídají vyhýbavě. Nynější
starostka Kleslová při povolebních jednáních sdělila, že
upřednostňuje radnici na
Strašnické. Na otázku, co dělat
se stávající budovou na Vršo-
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All Senses production

Zvukové studio
Oblouková 766/16
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SYSTEMICKÝ INSTITUT
Rok 1951.

Domy za Tržíčkem byly zbourány a vznikla zde proluka.

Pozemky, které v současnosti mají potenciál veřejného prostranství, ale tuto
funkci z různých důvodů

Současnost.

neplní, jsou často prodávány do soukromých rukou.
Každému prodeji by mělo
předcházet vyhodnocení ur-

Místo Tržíčku je parkoviště. Proluku (ohraničenou stromy) Praha 10 prodala.

banistů, abychom s konečnou platností nepozbyli vliv
na rozvoj daného místa.

— Miloslav Müller

koučování, systémové myšlení,
změnové projekty
U hranic 18
www.systemicky-institut.cz

Miloslav.Muller@Vlasta10.cz

A dalších 183 občanů a firem z Prahy 10
více informací na www.Vlasta10.cz

