Petice, požadující svolání mimořádného zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha 6
My, níže podepsaní občané, žádáme podle ustanovení § 8 písmene c) Zákona o hlavním
městě Praze č. 131/2000 v platném znění, aby zastupitelé Městské části Praha 6
projednali tyto požadavky:
1) zrušit usnesení Rady Městské části Praha 6 č. 1344 / 12 ze dne 11.4.2012 o
plošném navýšení nájemného v bytech Městské části Praha 6 na 147,90 Kč za m2 a
s navýšením současně poskytnout slevu 52 Kč za 1 m2 do konce roku 2012, protože
dosud platí usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 6 ze 13. června 2009 o
zastavení plošného zvyšování nájemného. Nájemné mělo být určeno podle
kvalitativních kritérií pro každý byt a podle usnesení Rady městské části Praha 6 č.
2296/09 se metodika diferenciace nájemného připravovala. Toto rozhodnutí až do
dnešního dne příslušný odbor (OSOM) nesplnil, a tedy není až dosud nájemné
určováno podle kvalitativních kritérií, jak požadovalo Zastupitelstvo Městské části
Praha 6,
2) požadujeme, aby Zastupitelstvo městské části Praha 6 splnilo usnesení o určení
nájemného podle kvalitativních kritérií,
3) nesouhlasíme se schváleným usnesením Z.M.Č. „Záměr prodeje části bytového
fondu ve vlastnictví ZHMP, svěřených MČ Praha 6“. Žádáme, aby tento záměr byl
upraven ve smyslu požadavků občanů, kteří byli přítomni 20. 4. 2012 na jednání
ZMČ Praha 6, tj. uskutečnit jej za stejných podmínek, jaké byly použity při
tehdejším prodeji bytů. Žádáme, aby před rozesíláním nabídek prodeje jednalo
vedení MČ P 6 s občany na schůzích v místech, kde budou prodávány - v Břevnově
a v Dejvicích,
4)

žádáme, aby ZMČ Praha 6 uložilo RZMČ Praha 6 zpracování koncepčních opatření
pro občany obecních bytů, kteří nemohou nebo nechtějí si koupit byt a ani nebudou
moci platit nájemné; ale také pro ty, kteří nejsou nájemníky obecních bytů a zvýšené
náklady nebudou, nebo už nejsou schopni uhradit.

Ve smyslu Jednacího řádu ZMČ Praha 6 požadujeme, aby paní ing. Marie Kousalíková, starostka MČ Prahy
6 svolala mimořádné zasedání ZMČ do 60-ti dnů od doručení této písemné žádosti, podepsané potřebným
počtem občanů.
Petičním výborem je JUDr Bedřiška Kopoldová, nám Svobody 1 P-6 728618437, Marie Kotvická, Nad
Kajetánkou 1, P-6,723305874,Věra Otáhalová, Bělohorská 62, P-6,233357345, Jakub Votruba, Charlese de
Gaulla l, Praha- 6, 603882536,JUDr Jana Vraná, Ve Střešovičkách 55,P-6,732338998.
Členy výboru v této věci zastupuje dr. Eva Havelková, Bělohorská 72, P-6, tel: 728 722 298
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