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Rozpočet Prahy 2: Šetřit? Ano, ale ne na úkor péče o domy a byty!

PRAHA, 4. února 2013 (PH) –  Opoziční OSB odmítli návrh rozpočtu Prahy 2 na rok 2013, se
kterým přišla koalice ODS, TOP 09 a Strany Zelených. 

Rekordně nízký a vyrovnaný rozpočet může na první pohled působit dobře, ale při bližším seznámení jsou
zřetelné jeho slabiny. Ukazuje se, že ani ten, kdo šetří, nemusí být dobrým hospodářem. Vždyť parky a zeleň
mají stále zelenou, byty budou chátrat, s prodejem domů se letos zřejmě nepočítá. Připraveno a uvařeno
pod  pokličkou  ve  výhradně  koaliční  komisi  pro  tvorbu  rozpočtu,  ustavené  po  změně  ve  vedení  radnice
v květnu 2012. To jsou některé z důvodů, proč zastupitelé z občanského sdružení OSB odmítli podpořit návrh
rozpočtu. 

Z celkových 382 mil. Kč rozpočtu na rok 2013 je určeno na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň 39 mil. Kč
investic a dalších 39 mil. Kč běžných výdajů. Přitom jsme zaznamenali pouze škrty na vrub rozsahu služeb
poskytovaných dlouhá léta zavedenými firmami, ale žádnou snahu dosáhnout vyšší kvality za nižší ceny pod
konkurenčním tlakem, tedy ve veřejné soutěži. 

Výdaje  na  opravy  domů  ve  správě  městské  části  mají  v roce  2013  poklesnout  o více  než  37  milionů,
současně  zřejmě  nebyl  naplněn  ani  plánovaný  objem  oprav  v loňském  roce.  „Je  připraveno  vědomé
zanedbávání investic a údržby bytového fondu“, upozorňuje předseda OSB o.s. Martin Jírovec.

Praha 2 připravuje prodej domů a bytů již třetím rokem, loni byla po dlouhých diskusích změněna pravidla.
Zastupitelé za OSB proto v tabulkách marně hledali  informaci, jak se připravovaný a již schválený prodej
obecních bytů v rozpočtu projeví. „V plánu výnosů za prodej domů je navržena částka ve výši 36,5 milionu
a 5 milionů za prodej pozemků. Dá se odhadnout, že může jít o tržbu za jeden dům nebo 10 až 15 bytů.
Z návrhu rozpočtu tedy jednoznačně vyplývá, že se zahájením prodeje v tomto roce se nepočítá“, dodává
Martin Jírovec.

Přestože radnice loni zavedla tzv. férové nájemné, tedy zatím bez výrazného zvýšení, je mnoho občanů, kteří
po marném uplynutí lhůty k podpisu dodatku nájemní smlouvy na něj již nedosáhnou. Zato ti ze sociálních
bytů budou podle nových pravidel platit každý rok více. Přesto radnice počítá v roce 2013 s propadem výběru
nájemného z bytů  o 6 mil.  Kč.  Počítá  se  s neplatiči  nebo množstvím nepronajatých  bytů? To  vysvětleno
nebylo. 

Vyrovnaný rozpočet byl v minulých letech dosahován jen díky spotřebě dříve vytvořených rezerv. „Od roku
2008 ale z účtů městské části zmizelo tři čtvrtě miliardy Kč. Praha 2 tak neplní funkci řádného hospodáře,“
zdůrazňuje zastupitel z OSB Dan Richter.
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Daniel Kůta, místopředseda OSB, 725 117 777; daniel.kuta@osbpraha2.cz

Občané za spokojené bydlení o.s.
Blanická 22, 120 00 Praha 2
www.osb  -  praha2.cz   

Občané za spokojené bydlení o.s.
 Blanická 22, 120 00 Praha 2

www.osb-praha2.cz

mailto:daniel.kuta@osbpraha2.cz
http://www.osb-praha2.cz

