speciální příloha 10.000 podpisů pro Desítku

INICIATIVA 10.000
PODPISŮ PRO DESÍTKU!

Vážení sousedé z Prahy 10,
radnice Prahy 10 se nám
rozhodla zvýšit nemorálně
daň z nemovitosti o 100 %
(u bytu se zvedne z 1000
korun na 2000 korun,
u rodinného domu z 3500
korun na 7000 korun)!
Rozhodli tak potajmu radní,
aniž by kohokoliv informovali. Sesbírali jsme proto
600 podpisů pod petici, aby
o zvýšení daně muselo jednat zastupitelstvo a zvýšení
zamítlo. To se nepovedlo
a radniční koalice Pirátů,
Vlasty a ODS zvýšenou daň
na sílu prosadila, byť ODS
deklarovala, že daň nezvýší!
Již nyní je výnos daně 66
milionů korun ročně. Záro-

veň se zvýšením daně ale
radnice rozhodla, že zruší
dětskou zubní pohotovost
emeritního předsedy České stomatologické komory
MUDr. Jiřího Pekárka v Olšinách, zdravotní pohotovost v Plaňanské i nonstop
lékárnu. Zrušena byla i tzv.
Modrá dodávka, která vozila
zdravotně handicapované
děti a seniory. Vše bez náhrady. Vedení vinohradské
nemocnice již avizovalo, že
pacienty nezvládne převzít.
Nové vedení převzalo radnici s 1,3 miliardy korun úspor
na účtu, letos ale plánuje
schodek 770 milionů korun.
Projídá se naše budoucnost
a ještě nám zvyšují daně.
Zároveň ovšem má naše
radnice historicky nejvyšší
počet uvolněných zastupitelů v historii. Máme jich
13. Pro představu to znamená, že berou plat 60.000
korun, mají sekretářku, kancelář a řidiče. Paní starostka
Chmelová bere dva platy,
senátorky a neuvolněné starostky. To vše stojí cca
30 milionů ročně, což je očekávaný příjem zvýšené daně.
Člověk by předpokládal, že
když se má šetřit a občané

si mají urvat od pusy, příkladem půjdou sami Piráti,
Vlasta a ODS. Opak je bohužel pravdou.
Iniciativa 10.000 podpisů
pro Desítku má za cíl získat
tolik podpisů, kolik získala
Vlasta a Piráti hlasů ve volbách. Ukážeme, že občané si
vyšší daň nepřejí, a donutíme
je daň snížit. Radnice má
dobře hospodařit, ne vytahovat peníze z peněženek. Kdo

se chce zapojit, podepište zde
petici. Společně to dokážeme!
DĚKUJI ZA PODPORU.
Jan Čížek,
vydavatel Naše Praha 10
Máte-li dotazy, napište mi
na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz nebo volejte
777 311 436. Podepsat petici můžete také na adrese:
Pod Altánem 99/103,
Praha 10 (Naše Praha).

Pozvánka na veřejnou debatu
Pokud vás zajímá, proč vedení MČ Praha 10
zvýšilo daň z nemovitosti a jaké další
nešvary trápí občany naší městské části,
přijďte 24. 10. od 18:00 hod. na veřejnou
debatu do Domu čtení, Ruská 1455/192.

Odpovídat bude autor petice Jan Čížek
a pozvaní hosté z radnice Prahy 10

Co se na stránkách radnice Prahy 10 (NE)dočtete
Rekonstrukce radnice

Koalice Vlasta byla postavena na kritice rekonstrukce údajně
předražené radnice. Nyní sama zahájila rekonstrukci radnice
výběrem projektanta za 44 milionů korun. Budeme pečlivě
sledovat, na kolik rekonstrukce radnice pod jejich vedením přijde.

Zdražení jeslí
Radnice zdražila jesle z 2000 korun na 3000 korun pro
obyvatele Prahy 10 a ze 6000 korun na 8000 korun pro lidi
mimo náš obvod. Stejně tak došlo ke zrušení příspěvku
na angličtinu. Dále se omezily příspěvky dětem v tzv.
Studentském domě na Zahradním Městě.

Zrušení oblíbených sociálních služeb

Praha 10 od Nového roku zruší dětskou a dospělou zubní
pohotovost emeritního předsedy České stomatologické komory
MUDr. Jiřího Pekárka V Olšinách. Ruší se také dětská a dospělá
zdravotní pohotovost v Plaňanské. Zde
se ruší i následná nonstop lékárna. Podle
radnice máme využívat pohotovost ve
vinohradské nemocnici. Ta ale vydala
prohlášení, že zvýšený nápor pacientů
nezvládne, již nyní je přehlcená, čeká se
5 a více hodin na příjmu. Děti mají jezdit
do Thomayerovy nemocnice v Krči, která
je také přetížená. Nonstop lékárna je až
na Mírovém náměstí.
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Milan „dotace“ Maršálek (Vlasta)

Toto je uvolněný zastupitel Vlasty Milan Maršálek. Pan Maršálek
je zajímavý tím, že je mimo placeného členství v 6 komisích
také členem dotační komise, která rozhoduje o grantech
a sponzorství. Zároveň je členem výboru v neziskovce Natura
Quo Vadis. A hle, na pana Maršálka se usmálo štěstí a jeho
grantová komise v roce 2019 přidělila 391.000 korun. Celkem
získal od Prahy 10 přes milion korun. Tabulka níže. Zastupitel
Vlasty Milan Maršálek a jeho dotace.
Od roku 2012 vzrostly 26x:
2019 - 391.000
2018 - 254.500
2017 - 225.500
2016 - 100.000
2015 - 36.000

2014 - nedohledáno
2013 - 15.000
2012 - 15.000
= 1.037.000

Marnotratnost vedení Prahy 10
Radnice nám na jednu stranu zvyšuje daně a ruší sociální
služby, na druhou stranu ale hýří, kde se dá. Starostka
Chmelová rozšířila kancelář starosty o 10 nových
zaměstnanců, vesměs neúspěšných kandidátů Vlasty
z komunálních voleb. Jejich platové náklady jsou zhruba
9 milionů korun ročně. Dále si vedení zaměstnává armádu
minimálně 10 externích poradců, jejich platy letos přesáhly
milion korun, do konce roku to budou dva miliony. Kdyby
radnice omezila zaměstnávání kamarádů a stranických
kolegů, na pohotovost by bylo dost peněz.

Zvýšení nájmu v obecních bytech

Praha 10 zvýšila nájmy v obecních bytech o zhruba 30 %.
Ze 111 korun na 140 korun za metr čtverečný. Jedná se tak
o skokové zdražení, které citelně zasáhne peněženky těch
nejchudších.

Prodej bytů a nebytových prostor
Na posledním zastupitelstvu radní vysvětlovali potřebu
zvýšení daně z nemovitosti o 100 % tím, že nebudou
rozprodávat bytový fond v majetku městské části. Opak
je ale pravdou! Jak je patrné z dokumentace, za rok 2019
došlo k rozprodeji bytů, nebytových prostor a pozemků za
desítky milionů korun. Naopak nevzhlednou ruinu na rohu
Černokostelecké a Malínské ulice mohli prodat za 82,5 milionu
korun. Prodej této nemovitosti byl zastupitelstvem zastaven.
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Zrušení tzv. Modré dodávky

Filip Vránek
Na fotce je se
starostkou Chmelovou
pan Filip Vránek,
který byl promotérem
kampaně Vlasty
v komunálních
volbách. Jako
náhodou teď pan
Vránek dostává
dotaci za dotací od
Prahy 10 a organizaci
městských akcí. Vše
samozřejmě bez
výběrového řízení. Za
májové slavnosti sám
sobě přidělil odměnu
45.000 Kč.

Radnice zrušila provoz tzv. Modré dodávky, protože dle jejího
názoru ji využívaly „jen“ desítky lidí. Ta byla určena primárně pro
převoz tělesně handicapovaných dětí a seniorů. Dodávky kdysi
kupoval pro Prahu 10 ze svého platu starosta Milan Richter, radnice se přesto rozhodla auta věnovat zdarma cizí firmě bez výběrového řízení (starostka/senátorka Renata Chmelová bere dva platy
a na dodávku nepřispěje ani korunu). Ta sice zajišťuje obdobné
služby celopražsky, ovšem za úplatu a bez priority obyvatel
Prahy 10. Naše dodávky by tak vozily cizí lidi za naše peníze.

Pán plynu Pavel Mareš (Vlasta)
Toto je zastupitel Vlasty pan Pavel Mareš
(Vlasta/KDU-ČSL). Pan Mareš je zajímavý tím, že
dělal placeného asistenta senátorky a starostky
Renaty Chmelové (Vlasta). Zároveň je politicky
dosazen do dozorčí rady superholdingu
Pražské plynárenské, kde bere milionové
tantiémy. Plynu přitom vůbec nerozumí,
doposud se živil jako redaktor Katolických
novin. V zastupitelstvu se mu proto přezdívá „Pán Plynu“. Vlasta
a Piráti měli postavenu volební kampaň na rušení politických
pašalíků. Po volbách skutek utek. Pražská plynárenská od
Nového roku připravuje opětovné zdražení plynu.

Bar ve 4. patře vedení radnice

Zvýšení daně z nemovitosti o 100 %

Byť vedení plánuje rekonstrukci radnice a v projektu je
recepce, postavilo si narychlo za 250.000 korun bar. Ten
bude mít životnost dva roky a pak se bude stavět recepce
znova. K čemu potřebují mít radní bar vedle kanceláře, zatím
nevysvětlili. Asi budou pořádat pověstné pirátské večírky, na
pohotovost pro naše děti ale peníze nemají.

Radnice Prahy 10 se rozhodla potajmu zvýšit daň z nemovitosti
o 100 %. Tedy ten, kdo platil za byt 1000 korun, bude nyní
platit 2000 korun. Ten, kdo platil za dům 3800 korun, bude
nyní platit 7600 korun! Rozhodla tak rada těsnou většinou. Byť
ODS do poslední chvíle tvrdila, že daň nezvýší, a na radě byla
přehlasována, tak při hlasování v zastupitelstvu zvýšení daně
podpořila. Zvýšení daně o 100 % přitom podpořily pouze radnice,
kde je pirátské vedení nebo Praha sobě bratrů Čižinských (vyjma
Prahy 8). Udělaly to z velkých částí pouze Praha 1, 3, 7, 8 a 10.
U ostatních se daň nezvyšovala.

Netransparentní přidělování obecních bytů
Radnice Prahy 10 zrušila zažitou praxi, kdy se obecní byty
přidělovaly ve veřejné loterii po splnění předepsaných kritérií.
Zamezilo se tak kupčení s byty. Naopak si radní zavedli
možnost přidělit 20 % bodů u hodnocení žadatele dle osobních
sympatií. Riziko korupce se tak zvýšilo na maximum. Navíc
je radnice kritizována za podivné přidělování bytů. Nedávno
přidělili byt vrahovi, který se vrátil po 20 letech z Valdic. Ihned
po nastěhování měl konflikt s nájemníky a došlo k fyzickému
napadení. Komisi předsedá Veronika Žolčáková z Vlasty.

Nehospodárnost

Podle ústní informace radní Sedmihradské (Vlasta) eviduje
Praha 10 přes 200 milionů korun nevymožených pohledávek za
nezaplacené nájmy a pronájmy. Vzhledem k faktu, že očekávaný
výnos ze zvýšené daně z nemovitosti nebude ani 40 milionů Kč,
dá se konstatovat, že plátci daně doplatí nájem notorickým
neplatičům. Kdyby radnice dělala, co má, a dluhy vymohla,
nemuseli jsme 5 let platit ani korunu.

Teror proti nepohodlným úředníkům
a hromadné odchody
Starostka Chmelová zahájila nepokrytý teror proti
nepohodlným úředníkům, kteří jí osobně nejsou sympatičtí.
Vyhazov kvůli zástupné zámince dostal oblíbený tajemník
Martin Slavík, který na úřadu působil 17 let. Naopak
výpověď samo podalo zhruba 20 úředníků pro nesouhlas
s mafiánskými praktikami vedení. Podle výpovědi svědků
si starostka úředníky nahrává při jednáních a snaží se je
nátlakem přimět k nestandardním rozhodnutím.
Po 14 letech tak úřad opouští třeba Martina Floriánová,
vedoucí odboru hospodářské správy.

Žádost o projednání věci na Zastupitelstvu městské části
Praha 10
(dle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)
My, níže podepsaní, žádáme projednání zvyšování daně z nemovitosti na
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10. Žádáme, aby rozhodnutí, se kterým
nesouhlasíme, a které bude mít dopady na mnoho obyvatel městské části, bylo
projednáno nejvyšším orgánem Prahy 10, tedy Zastupitelstvem MČ Praha 10.
Zároveň vyzýváme zastupitele, aby ještě zvážili svůj postoj a skokový nárůst
daně z nemovitosti v případném hlasování odmítli.
Jméno

Příjmení

Trvalý pobyt/vlastnictví
nemovitosti na území MČ
Praha 10 (adresa)

podpis

Prosím, vyvěste tuto petici na nástěnku vašeho domu nebo na veřejná místa a pomozte sehnat co
nejvíce podpisů.
Plné archy
zašlete
poštou
nebo doneste
osobně na adresu:
Kontaktní
adresa,
kam
lze doručovat
archy:
Jan Čížek, Časopis Naše Praha, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10.
Pro připomínky
volejte
777Rapidem
311 436 nebo
pište na
jan.cizek@ceskydomov.cz.
Jan Čížek,
Pod
10, Praha
10e-mail:
- Strašnice,
100 00

tel: +420 777 311 436

