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10 000 podpisů pro Desítku!

Děkujeme! Reakce obyvatel
Prahy 10 na iniciativu 10.000
podpisů pro Desítku proti
zvýšené dani z nemovitosti
o 100 % je ohromná. Denně
nám chodí do redakce stovky
vašich podpisů. Vše archivujeme a předáme opozičnímu
zastupiteli Tomáši Pekovi
(TOP 09), který iniciuje hlasování na zastupitelstvu. Bohužel,
reakce vedení je arogantní.
Názor občanů zpochybňují,
daň snížit odmítají. Připomínáme, že od Nového roku radnice
plánuje zvýšit daň z nemovitosti o 100%. Tedy ten, kdo

platil za byt dosud 1000 korun,
bude platit 2000 korun. Majitel
rodinného domku dosud platil
3500 korun, nyní bude platit
7000 korun. Radnice navíc
plánuje zavést další poplatky.
Od Nového roku budou platit
modré zóny na parkování
a majitelé auta zaplatí za první
vozidlo 1 200 Kč, druhé vozidlo
7 000 Kč, v případě že budou
vlastnit i třetí, tak 30.000 a každé další 24.000 Kč! Popelnice
zdražují o 30 %, od Nového
roku zdraží i hlavní město
elektřinu, vodu a plyn. Jinými
slovy, majitel domu v Praze 10
s vícečetnou rodinou a auty
zaplatí každý rok 46.900 korun
jenom za to, že žije a dýchá
a nedostane nic. Naproti tomu
Praha 10 ruší oblíbené sociální
služby. Dětskou zubní pohotovost MUDr Jiřího Pekárka
V Olšinách, zdravotní pohotovost v Plaňanské, následnou
nonstop lékárnu. Dokonce
i tzv. Modrou dodávku, která
pomáhala handicapovaným
dětem a seniorům. Zároveň
nové vedení radnice zvyšuje
svoje osobní výdaje. Jen za

tento rok si starostka Renata
Chmelová navýšila počet úředníků ve své kanceláři o deset
lidí. Počet poradců se rozrostl
o dalších deset, fakturují si
i 90.000 korun měsíčně. Opozice kritizuje skutečnost, že
se vesměs jedná o neúspěšné
kandidáty nebo podporovatele Vlasty a Pirátů a že tak de
facto tunelují radnici, protože
jejich služby nejsou potřebné.
Místostarostka Komrsková byla
dokonce navrhnuta na odvolání, protože čelí skandálu, že
„zaměstnala“ na radnici svoji
známou Lenku Dvořákovou
z kandidátky Pirátů. Ta poté
jako členka komise přidělovala zakázky svému manželovi.
Zakázky bez výběrového řízení
ale dostávají další věrní Vlas-

ty a Pirátů. Třeba kamarád
starostky Chmelové a promotér kampaně Vlasty pan Filip
Vránek. Usmálo se štěstí a jeho
„neziskovka“ Malešice v pohybu dostává jeden grant za
druhým. Sám dostal zakázky,
kde si třeba účtuje sám sobě
provizi 45.000 korun. Stejně
tak další zastupitel Vlasty pan
Milan Maršálek si jako člen
dotační komise přiděluje jednu
dotaci za druhou, už dostal od
Prahy 10 milion korun. Tedy na
sebe mají peněz dost, ale na
pohotovost už není a ještě mají
drzost zvyšovat daně?! S tím se
nemůžeme jako občané smířit,
proto kdo nesouhlasíte, podepisujte petici.
Jan Čížek,
vydavatel Naše Praha 10

Tuto petici můžete podepisovat stále, dokud
nesesbíráme 10.000 podpisů. Zatím máme zhruba
2000 podpisů. Otevírací doba je každý všední
den od 8.00 do 15.00 na adrese: Naše Praha, Pod
Altánem 99/103, Praha 10. Pište mi také na jan.
cizek@ceskydomov.cz nebo volejte na 777 311 436

Skandál: Radnice zakázala veřejnou debatu v knihovně Ruská!
Ve čtvrtek 24. 10. jsme měli
pronajatý sál v Domě čtení
na Ruské ulici, kam občané
přišli diskutovat s pozvanou
starostkou Renatou
Chmelovou o zvýšené dani

a zrušených sociálních
službách. Starostka nejenže
na diskusi odmítla přijít,
ale ještě radnice veřejnou
diskusi zakázala! Rozkaz
dostal vedoucí knihovny, byť

s tím osobně nesouhlasil.
„Chování radnice je na hraně
ústavnosti, protože máme
svobodu slova a cenzura
není povolena. Pikantní je,
že Vlasta a Piráti pořádali

podobné diskuse v knihovně
s vědomím radnice Prahy
10 léta. Teď sami zakazují!
Atmosféru strachu v Praze 10
odmítám,“ uvedl k aféře
pořadatel Jan Čížek.
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Co se na stránkách radnice Prahy 10 (NE)dočtete
Nové výdaje na úředníky

Nové vedení radnice zřídilo celkem 31 nových úřednických
míst. Jedná se o tyto pozice: 17x referent, 3x ekonom,
2x vedoucí referátu, 2x právník, 2x koordinátor, 1x asistent,
1x koordinátor a metodik. Radnice za tyto nové pozice utratí
přes 20 milionů ročně. Opozice kritizuje, že mnozí z nich jsou
kamarádi nebo přímo neúspěšní kandidáti Pirátů nebo Vlasty.
Výdaje na pohotovost a nonstop lékárnu v Plaňanské byly
zhruba 8 milionů ročně.

Zavedení modrých zón
Radnice zavádí modré zóny, kde majitelé auta zaplatí za
první vozidlo 1 200 Kč, druhé vozidlo 7 000 Kč, v případě
že budou vlastnit i třetí tak 30 000 a každé další
24 000 Kč! Hodinové stání bude za 40-60 Kč/hod. Výnosy,
ale nejdou do kasy Prahy 10. Odečítají se náklady na
provoz modré zóny a podíl výnosu si odečítá také hl. m.
Praha. Čistý výnos pro Prahu 10 je pouhých 35 %.
Praha 10 očekává 6 milionů korun ročně.

Strategický plán Prahy 10
Radnice se chlubí vypracování strategického plánu Prahy
10 a neustále jím obhajuje zvýšené finanční a personální
náklady. Jeho realizace ale provází podivnosti. Například
„Koncepci kulturní politiky Prahy 10 pro období 20202025“ prováděla za 173.800 korun firma AVD. Ta podepsala
s úřadem objednávku 4. dubna 2019, ovšem založena byla
necelý měsíc a půl předtím 21. února 2019. Jednalo se
o její první zakázku. Vše bez výběrového řízení. Jedním
z majitelů firmy je známý starostky Renaty Chmelové pan
Michal Křivohlávek, který působil v organizacích Člověk
v tísni, Oživení či Auto*Mat.

Petice proti zrušení pohotovosti
v Plaňanské má už 1400 podpisů.

Více než 1400 občanů podepsalo petici proti zrušení
pohotovosti v Plaňanské. Tu iniciovalo vedení ČSSD Praha 10.
Starostka Chmelová ale tvrdošíjně trvá na zrušení pohotovosti.
Prý máme chodit do vinohradské nemocnice a děti do Krče.
Ty jsou ale nyní kapacitně plné, čeká se i pět a více hodin.
Na posledním zastupitelstvu Prahy 10 vedení radnice prosby
občanů opět nevyslyšelo.

23. 10. 2019

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Dne 23.10.2019 od 19:00 do 23:59 proběhne úplná odstávka informačního systému veřejných rejstříků a sbírky listin. Děkujeme za pochopení.

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 308256
Datum vzniku a zápisu:
21. února 2019
Spisová značka:
C 308256 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
AVD s.r.o.
Sídlo:
Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo:
079 19 719
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Statutární orgán:
jednatel:
BARBORA TÝCOVÁ, dat. nar. 31. ledna 1978
Chvalova 1577/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
jednatel:
JINDŘICH PINC, dat. nar. 31. července 1987
K rotundě 16/3, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
jednatel:
MICHAL KŘIVOHLÁVEK, dat. nar. 5. ledna 1976
Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1042454&typ=PLATNY
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Volba nového uvolněného
místostarosty Martina Sekala (ODS)
Vládnoucí koalice Pirátů, Vlasty a ODS nevyslyšela prosby
opozice, aby ušetřila chybějící finanční prostředky a na
sílu si prosadila nového placeného místostarostu Martina
Sekala (ODS). Ten nahradil Filipa Humplíka (ODS), který
ze zdravotních důvodů odstoupil. „Nevyužili jste poslední
možnost ukázat dobrou vůli a místostarostu mít jako
neuvolněného, abychom ušetřili,“ zaznělo od opozice.
Koalice má historicky nejvyšší počet 13 uvolněných zastupitelů. Každý z nich pobírá plat minimálně 60.000 korun,
má sekretářku, kancelář a nárok na řidiče.

Návrh na odvolání místostarostky Jany
Komrskové (Piráti) za podezření z korupce
Koalice neumožnila opozici hlasovat o odvolání místostarostky Jany Komrskové. Viní ji z toho, že angažovala neúspěšnou
kolegyni z kandidátky Pirátů Lenku Dvořákovou na několik placených míst městskou částí a zároveň ji zaměstnala jako svou
placenou poradkyni. Vše bez výběrových řízení. Dvořáková
měla navíc z pozice své funkce zadávat zakázky svému manželovi. TOP09 podává na Komrskovou trestní oznámení.

Vysoké smlouvy na právníky v Praha 10
- majetková a. s.

Praha 10 si stěžuje, že nemáme peníze, musí tedy rušit sociální
služby a zvyšovat daně. Praha 10 - majetková, a.s., která je v majetku obce, ale vesele uzavírá milionové smlouvy na právní služby.
V červenci a září 2019 uzavřela nové smlouvy na právní služby
dohromady za 4 500 000 korun.

prodej tzv.Modré dodávky
Tlak veřejnosti už slaví první úspěchy. Koalice opět odložila prodej tzv.Modrých dodávek soukromé firmě. Oblíbená
sociální služba tak má stále šanci, že bude obnovená. Služba
kdysi vznikla tak, že starosta Milan Richter měl dvě funkce
a jeden plat věnoval na tuto sociální službu. Současná starostka Renata Chmelová bere plat starostky a senátorky, na
službu ale odmítá přispět. Platy si nechává. Plat neuvolněné
starostky je 51.464 a plat senátorky je s náhradami hodně
přes 100.000 korun měsíčně.

Foto z posledního zastupitelstva Prahy 10. Starostka Renata Chmelová
(VLASTA) a vpravo místostarostka Jana Komrsková (Piráti) si vyslechly
od občanů ostrou kritiku konání radnice.

Strhávání petic z nástěnek
a veřejných míst
Občané nám volají
stále více, že někdo
chodí organizovaně
po Praze 10 a strhává
petice, které občané
vyvěšují na nástěnky
svých domů nebo
veřejná místa. Je to
systém zastrašování.
Kdo to dělá, nevíme,
ale když někoho uvidíte, prosím, napište
nám. Zeptáme se jej,
co ho k tomu vede.

Rozprodej bytového fondu
Každý den nám nosíte stohy podpisových archů. Moc děkujeme za
podporu. Je třeba ukázat, že v tomto radnice Prahy 10 nemá podporu občanů a měla by své rozhodnutí přehodnotit.

Od 21. 11. 2018 až 25. 9. 2019 bylo Prahou 10 prodáno 25 bytů
v celkové částce 72 797 000 korun a 8 nebytových prostor
v částce 10 126 000 korun. Vedení radnice ale tvrdošíjně říká,
že neprodává bytový fond, a proto je třeba zvyšovat daň
z nemovitosti, aby byly nahrazeny vypadlé příjmy.

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

