
vracimevamprahu.czPraha 2
HOSPODAŘENÍ 2011–2014
Poslední tři roky zažila Praha 2 přechod od socialistického typu hospodaření typu
„po nás potopa“, po přístup rozumného hospodáře, „neutrácíme víc, než na co máme“.

Tenčení financí
Prahy 2 po
volbách 2010
Před vstupem Top09
do vedení městské části 
se radnice dostala do 
takových finančních 
obtíží, že měla problémy
s vyplácením mezd
zaměstnanců úřadu.
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Stabilizovat finance, hospodařit tak, aby si městská část zachovala dostatečnou výši 
vlastních finančních rezerv pro případ dalšího snižování dotací z veřejných rozpočtů.

Úkol:

Tendence žít na dluh
Každý zodpovědný hospodář ví, že výdaje nemohou být vyšší než příjmy.
I když se to zdá samozřejmé, před vstupem Top09 do koalice se tak nedělo
a hospodaření Prahy 2 v roce 2011 skončilo schodkem 68 mil. Kč. 
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Stabilizace financí 2015

Stabilizace financí 2014

Když firma prodělává, mění se šéf. Na 
podzim proběhla reorganizace odboru 
investic.

Snížil se limit na realizaci zakázek 
prostřednictvím správních firem
z 500 tis. Kč na 150 tis. Kč.

Z plánu investic se vyjmuly projekty,
které mohly počkat.

•

•

•

Stabilizace hospodaření umožnila naplánovat větší investice. Budou 
směřovat zejména do oprav školních budov a na opravy chodníků.

Zavedení elektronických aukcí, 
úspora cca 20 % výdajů.

Přehodnocení projektu 
revitalizace celého parku 
Folimanky. Redukce nákladů
z 193 mil. na 20 mil. Kč.

•

•

Ozdravení financí přináší 
možnost navýšit investice
do obecních domů, které 
zůstanou ve vlastnictví MČ
o cca 44 mil. Kč. 

•

Příkladem budiž demolice zchátralého objektu pro dělníky
po proběhlé rekonstrukci haly Folimanka. Klub USK neměl
prostředky na demolici. 

Jiný přístup

PŮVODNÍ NÁVRH:
MČ Praha 2 vykoupí za 10 mil. Kč 
pozemek, který je pro účely MČ 
naprosto nevyužitelný a za 
dalších 0,5 mil. Kč stavbu zbourá.

NOVÝ NÁVRH:
USK obdrží dotaci
1 mil. Kč, objekt zbourá
na vlastní náklady.
Úspora 9,5 mil. Kč.

Co se neututlalo

Březen 2012

Obvinění starosty Palusky (ODS)

za rekonstrukce půdních bytů.

Idea rekonstrukcí vznikla v minulém volebním období za 
„modrobarevné“ radnice. MČ měla zainvestovat hrubou 
stavbu, nájemník byt dokončit na své náklady.

Například, do výstavby bytu v Dittrichově 22 bylo investováno 
více než 5 mil. Kč, což přišlo novým zastupitelům divné
a chtěli se podívat, jak vypadá pětimilionová hrubá stavba.

Pan bývalý starosta ale osobně zabránil vstupu členů 
finančního a kontrolního výboru na stavbu.

O případ se začala zajímat Transparency International
a kauza půdních vestaveb skončila obviněním a rezignací 
starosty.

http://www.transparency.cz/starosta-prahy-2-obvinen/

Červenec 2011

Praha 2 pronajímá
Tylovo náměstí za - 6,5 mil. Kč.

Záměr na pronájem Tylova náměstí 
za účelem konání farmářských trhů 
byl zveřejněn v pátek 29. 7. 2011.

Termíny pro doručení nabídek
byl 12. 8. 2011. Na přípravu
bylo necelých 10 pracovních dní.

V daném termínu to stihla pouze
jedna firma. Firma FarmProMarket, 
která vznikla teprve 29. 6. 2011 to zvládla včetně doložení
proforma objednávky na vyrobení stánků.

Původní projekt úpravy náměstí za účelem pronájmu, který 
nechala vypracovat tehdejší koalice v čele s ODS, počítal
s částkou 1,5 milionu. Výsledná se vyšplhala na 6,5 milionu, 
přičemž MČ má z „pronájmu“ 0 Kč. 

Vykonstruované odvolání
ředitelky ZŠ u svatého Štěpána.

Říjen 2011

Protože paní ředitelka odmítla nákup 
nepotřebných IT služeb od dodavate-
le doporučovaného radnicí, vzniklo 
vykonstruované obvinění za použití 
nelegálního software s údajnou 
hrozbou pokutou 1 mil. Kč od 
Microsoftu a došlo k jejímu odvolání. 

Poté, co se zpráva dostala přes ČT 
na veřejnost, se od ní Microsoft 
distancoval.

Pod tlakem tehdy opoziční Top09 bylo odvolání revokováno
a ředitelka se vrátila do funkce.

Náklady na právní řešení smyšlené události představo-
valy 270 tis. Kč.

Červenec 2012

Pokuta pro Prahu 2
za výběr dodavatele energií
bez výběrového řízení.

Společnost P. M. Partners byla 
vybrána v roce 2009 v období 
„modrobarevné“ radnice jako 
dodavatel tepla pro obecní 
domy bez výběrového řízení, 
přes upozornění právníků na 
porušení zákona.

„Dočasné“ vytápění obec-
ních domů se protáhlo na tři 
roky, za což obdržela MČ od 
UOHS pokutu 300 tisíc Kč.

Co dál.

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-2/ 

facebook.com/top09praha2

Kandidátka na starostku 
Prahy 2, Jana Duchková,

www.duchkova.cz 

Pokud dostane Top09 v Praze 2 mandát, bude i nadále dbát na to, aby se Praha 2
chovala jako dobrý hospodář.

Praha 2 nesmí žít jen z prodeje majetku, ale musí jej především hospodárně
spravovat a případně prodávat jen to, co pro fungování samosprávy a úřadu
nepotřebuje, aby v budoucnu nemusela žít na dluh.

Po příchodu Top09 do vedení radnice se změnil způsob hospodaření, což s sebou 
přineslo konec podobných afér.

https://www.facebook.com/top09praha2
http://www.vracimevamprahu.cz/

