
Vážené dámy a pánové, 

 

za chvíli budeme hlasovat o rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, který byl vždy předkládán 

jako vyrovnaný. 

 

Od roku 2008 ale z účtů MČ zmizelo ¾ mld. Kč. MČ tak neplní funkci řádného hospodáře. 

Neúměrné jsou celkové výdaje na péči o vzhled a veřejnou zeleň. V roce 2008 to bylo 44 mil. 

Kč, v roce 2010 došlo k jejich ztrojnásobení na 121 mil. Kč a pro rok 2013 je plánováno stále 

vysokých 79 mil. Kč. Oproti roku 2007 stouply ze 7 mil. Kč kapitálové výdaje na zeleň v 

letech 2010 a 2011 více než 10x. Jde přitom o investice do majetku obce, ze kterého by měla 

mít užitek i v následujících letech. 

 

Oproti tomu na základní školy vynakládá MČ stále stejnou částku kolem 77 mil Kč. 

 

Nerozumím tomu, proč jsou v rozpočtu na jedné straně sníženy peníze na opravy domů a bytů 

o 38 mil. Kč, když nájemníci platí stále vyšší nájemné a na straně druhé je plánován výnos 

z prodeje domů a bytů ve výši pouhých 36,5 mil. To, že jsou domy vybrány k prodeji vůbec 

neznamená, že prodány skutečně budou. A už dva roky jsou do nich investice nulové a ani 

příští rok se to nezmění. 

 

Členům OSB se svými návrhy ve finančním výboru podařilo přesvědčit MČ, aby začala řešit 

dluhy za pronájem nebytových prostor ve výši 52 mil. Kč. Chystané změny při uzavírání 

nájemních smluv a další opatření u správních firem tak mohou napomoci výši dluhů podstatně 

snížit. 

 

Efektivní hospodaření si nelze představit bez zavedení výběrových řízení na údržbu a opravy 

bytového a nebytového fondu, zveřejňovaných na stránkách MČ i u menších zakázek a 

elektronických aukcí nejen pro dodávky elektřiny, ale i plynu. 

 

Navrhovaný rozpočet z důvodů naprosté nerovnováhy nepodpořím. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

Dan Richter 

Člen finančního a majetkového výboru zastupitelstva 

 

 

 

 


