Poohlédnutí za rokem 2013: Mise splněna!
Vážení občané Prahy 12,
náš tým TOP 09 je po pádu Adámkovy koalice (ČSSD, Změna pro P12, VV, s podporou
KSČM) u kormidla Prahy 12 dva roky. Za tuto
dobu se nám podařilo radnici personálně stabilizovat a zavést systémové kroky ke zvýšení
transparentnosti. Hlavním úspěchem vedení
radnice je výrazné snížení provozních výdajů úřadu MČ, získání desítek milionů korun
z fondů EU na investice do škol a zajištění financí z MHMP na výstavbu kanalizace. Vlastní
provoz Prahy 12, následky povodně, údržba,
výsadba zeleně atp. si také vyžádaly nemalé
finance. V následujících článcích vám předkládáme bližší informace a skládáme tímto
účty za práci, kterou jsme odvedli. „Šetříme
proto, abychom mohli vice investovat do budoucnosti”.
S úctou Marek Fajfr, předseda TOP 09 Praha 12
Kdo šetří, má za tři. Kdo investuje,
má za sto třicet miliónů!
Otevřeným soutěžením zakázek nad 50 tis.
Kč a zveřejněním na webu MČ Praha 12 se
daří dosahovat úspor 20-30 % oproti předpokladu. Využití aukcí energií a sdružení zakázky i pro další subjekty přinese úsporu až
40 % u elektřiny a 20 % u plynu. Kromě toho
odzvonilo předraženým paušálům za služby mobilních operátorů, neboť elektronická
dražba snížila platby o 87 %, tedy až o 1 milion za rok. Bohužel původní smlouva byla do
roku 2014 nevypověditelná kvůli pochybení
předcházejícího vedení MČ. Zatímco provozní výdaje zažívají „odtučňovací kúru“, podařilo
se navýšit prostředky na investiční akce dotacemi z fondů EU. V roce 2013 jsme získali 31,4
mil. Kč na revitalizaci sportovního areálu i na
zateplení objektu ZŠ. V tomto trendu chceme pokračovat, a tak jsme zpracovali čtyři
žádosti na zateplení škol celkem za 130 mil.
Kč, přičemž spoluúčast Prahy 12 činí 35 mil.
Kč. Tímto racionálním přístupem chce TOP 09

ukázat, že lze šetřit na provozu a přitom investovat do budoucnosti.
Ing. Hana Jandová, místostarostka MČ Praha 12
Kam kráčí Praha 12? O územním plánování
a dalším rozvoji naší MČ…
Praha sice patří statisticky k nejbohatším regionům EU, v dopravní infrastruktuře to ale
není zcela patrné. TOP 09 podporuje obchvat
Komořan, ačkoliv nebude snadné zajistit
v dohledné době cca 2,5 miliardy korun na
jeho realizaci. Pozitivně vnímáme návrat dopravních expertů a urbanistů do rozhodování
o projektech za desítky miliard. Po možná ne
tak potřebných prodlouženích metra A a C
nabírá reálnější obrysy projekt metra D, které
výrazně zlepší dopravní dostupnost více než
100 tisíc obyvatel na jihu Prahy. Zahájení výstavby metra D se nicméně předpokládá nejdříve v roce 2017. TOP 09 je pro další přiměřenou zástavbu zejm. v tzv. brownfileds poté,
co bude vyřešena dopravní dostupnost MČ.
Jasná pravidla pro budoucí výstavbu by měl
přinést připravovaný Metropolitní plán.
Petr Šula

Výstavba kanalizace se opět rozjela
Absence kanalizace na mnoha místech Prahy
12 je palčivým problémem. TOP 09 se zasadila o to, aby se výstavba opět rozjela. Výsledkem je, že v prosinci 2013 byla zkolaudována
kanalizační síť v Cholupicích. V Komořanech
bude s výjimkou dvou ulic výstavba dokončena koncem roku 2014. Stavební povolení
je již vydáno alespoň na stoku z Cholupic
na Beránek. Ve spolupráci s místními občany prověřujeme i možnost ekonomičtějšího
a rychlejšího řešení pro Točnou, např. pomocí lokální ČOV. Vedení radnice prosazuje i vybudování výpustního místa na hranicích naší
městské části. To by znamenalo výrazné snížení nákladů na vývoz a umožní i navýšení
příspěvku zbývajícím občanům odkázaným
na vývoz. Úsilí TOP 09 neskončí, dokud nebude kanalizace odpovídat standardům 21.
století.
Mgr. Petr Prchal, starosta MČ Praha 12
Veřejné zakázky v P12 opět otevřeně
a transparentně!

Bezproblémový chod škol a školek je jednou
z mnoha oblastí, kterým MČ věnuje nemalou
pozornost. V poslední době se nám podařilo navýšit kapacitu MŠ o cca 112 dětí a další dvě třídy byly zrekonstruovány v církevní
MŠ Studánka. V letošním roce by měly přibýt
místa v MŠ při ZŠ Smolkova. Vysoký podíl investic do škol v letošním rozpočtu – ať z prostředků EU či vlastních - má za cíl vytvořit
vhodné prostředí pro výuku a snížit dlouhodobý obrovský deficit ve školních zařízeních
v Praze 12.

Do dubna 2012, kdy vládla Praze 12 koalice
pod vedením ČSSD, byly desítky veřejných
zakázek zadány neprůhledně nebo přímo
v rozporu se zákonem. Zvýšení rizika korupce umožnilo již v roce 2011 zrušení zveřejňování malých zakázek. Tím skončily otevřené soutěže a veřejnost již nemohla celý
proces kontrolovat. Dokonce byla využita
i „losovačka“ pro výběr zhotovitele na dešťovou kanalizaci. Černou dírou se mohla stát
zakázka na „Novou radnici“ za půl miliardy
korun, která vyhovovala pouze jednomu
uchazeči. Díky iniciativě TOP 09 byla většina
kontroverzních zakázek včas zrušena. Tím se
MČ vyhnula pokutě a přesunula se v soutěži
Otevřeno x zavřeno z negativního hodnocení v roce 2011 do pozitivní kategorie v roce
2012.

PaedDr. Miroslava Veselíková, radní MČ P12

Mgr. Jan Sova

Rekonstrukce škol a navyšování
kapacit MŠ nabírá na rychlosti

Praha přišla o miliardy obstrukcemi
při výstavbě obchvatu Komořan
Obchvat Komořan měl být hotov spolu
s Pražským okruhem v září 2010. To se nepodařilo a důsledky zažívají občané Komořan
pravidelně, když se pokouší přejít hlavní ulici
skrz pomalu se táhnoucí kolonu aut a vdechují přitom jejich exhalace. Vyjet z vedlejší
komunikace závisí jen na slušnosti otrávených řidičů na hlavní. Doskákat na Okruh
– zdlouhavě přes Zbraslav - je očistec. Nezapomeňme, kdo populisticky v zájmu ekologie a úzké skupiny lidí zabránil výstavbě
obchvatu ze státních peněz. Dnes si důsledky činnosti Sdružení občanů Prahy 12 vychutnáváme všichni. Ještě štěstí, že se těmto ekologistům nepodařilo odstranit „most
odnikud nikam“, jenž umožní výstavbu obchvatu a tím i zlepšení životního prostředí
v Komořanech a lepší dopravní dostupnost
celé Prahy 12. TOP 09 podporuje obchvat
Komořan, ale 2,5 mld. Kč na realizaci zatím
nejsou a v budoucnu půjdou na úkor jiných
potřeb Pražanů.
Ing. Bořivoj Kůla, MBA
Změna pro Prahu 12 položila již 2. koalici
Vedení TOP 09 akceptuje postoj Změny pro
Prahu 12, která ukončila koaliční spolupráci
na radnici poté, co byl i přes její nesouhlas
- malicherné a zástupné výhrady - schválen
rozpočet na rok 2014. Končí tím schizofrenie,
kdy koaliční strana napadá své partnery na
radnici pochybnými mediálními kampaněmi
a účelovými dezinterpretacemi. Práce v opozici prospěla i TOP 09 poté, co byla jako vítěz
voleb hozena přes palubu ze strany VV. To,
že Změna položila během 2 let již druhou
koalici, svědčí o tom, že se nejedná o vyzrálé
a spolehlivé uskupení. Koalice bude nadále
pokračovat jako dvojkoalice TOP 09 a ODS,
pokud Zastupitelstvo nenajde jiné řešení.
Regionální výbor TOP 09 Praha 12

Plná znění článků najdete na: WWW.TOP09.CZ/PRAHA12

Ústava není trhací kalendář
Pan prezident dlouho odmítal jmenovat profesory vysokých škol, ačkoliv je to jeho ústavní povinností. Dosavadní zvyklosti Ústavy, na kterou přísahal, jsou pro něj idiotské. TOP
09 je dnes jednou z mála parlamentních stran, která nehodlá přistoupit na změnu dosavadních zvyklostí bez diskuze s odbornou veřejností. Pravidla lze měnit, nikoliv se jim
však vysmívat a nečinností vydírat jinou ústavní instituci. Bezmála sto osobností české
vzdělanosti čekalo, až se pan prezident uráčí je jmenovat profesory. Ministr školství připravil pod tlakem návrh na změnu kompetencí při jmenování profesorů. TOP 09 jako
konzervativně-liberální strana si je dobře vědoma toho, že potlačení demokracie v roce
1939 či 1948 začalo vždy útokem na vzdělanou část naší společnosti, útokem na profesory a studenty vysokých škol. Většina poslanců na návrh klubu TOP 09 odmítla předat
kompetence z rukou prezidenta do rukou ministra či rektorů. Ústava není trhací kalendář
a změny v tomto základním dokumentu je třeba činit velmi uvážlivě.
Mgr. Jiří Koubek, poslanec
PČR, starosta MČ Praha - Libuš

Pro zbystření mysli SUDOKU…
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Zajímá nás Váš názor! Připravujeme program rozvoje MČ na roky 2015 – 2018.
Směrem k TRANSPARENTNÍ, OTEVŘENÉ a PROFESIONÁLNÍ radnici!
Piště nám podněty na email: Top09Praha12@gmail.com

www.TOP09.cz/praha12

TRADICE – ODPOVĚDNOST - PROSPERITA

Václav Havel bude mít v Praze svůj památník
Další pamětní místo Václava Havla vznikne v Praze. Dvě zahradní křesla s lípou – národním
stromem ČR - prorůstající kulatým stolkem by měla sloužit k diskuzi a setkávání také obyvatelům a návštěvníkům české metropole. „Praha je s osobností Václava Havla neodmyslitelně
spojená, a proto by v ní pamětní místo tohoto výjimečného člověka nemělo chybět. Jedná se
o netradiční památník symbolizující demokratický dialog, který byl pro Havla tolik důležitý,“
řekl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.
Primátor již o plánu vybudování pamětního místa jednal se zástupci projektu tzv. Havel‘s Place.
Odhalen veřejnosti by mohl být v 1. polovině letošního roku. Hlavním úkolem je nyní společně vybrat nejvhodnější lokalitu, jednou z možných variant je i pražská Kampa. První pamětní místo Václava Havla vzniklo ve Washingtonu, druhé v irském Dublinu a třetí bylo nedávno
slavnostně otevřeno v centru Barcelony. Havel´s Place navrhnul Havlův dvorní architekt Bořek
Šípek.
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hlavního města Prahy

Duben 2014

