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V Praze dne 20. prosince 2011
Věc: Revoluce v rozpočtu na rok 2012 v hl.m. Praze
Vážený pane primátore,
Vážení radní, zastupitelky a zastupitelé hlavního města Prahy,
dne 15. prosince 2011 se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy
poprvé pod vedením nové koalice TOP 09 a ODS. Hned na svém úvodním zasedání nové
vládnoucí vrstvy jste porušili veškeré volební prohlášení představitelů obou „pravicových“
politických stran. Zcela bezprecedentně, zbytečně a bez jakékoli veřejné diskuze s občany
jste se rozhodli k dnešnímu zadlužení každého občana hl.m. Prahy, které činí cca 30 000 Kč,
připojit i další zadlužení s možností o dalších 11 000 Kč. To znamená na každou čtyřčlennou
rodinu zadlužení cca 160 000 Kč, přičemž tento dluh se bude splácet až do roku 2040, možná
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i déle. Takže nejen naše děti a vnuci, ale jak Vaši představitelé ve volební kampani rádi
zdůrazňovali, i ještě nenarozené občánky zatížíte zcela nesmyslným a nesplatitelným
dluhem. Splácet se potom bude nuceným prodejem majetku města za nepatrné ceny, což je
ten skutečný účel.
K tomu ještě přistupuje skutečnost, že zbývajících 10.000.000.000 Kč, které máte
dát na investice, jsou pro mnohé finanční a podnikatelské skupiny KOŘISTÍ, o kterou se
teprve budete dělit.
Na demonstraci před zasedáním Zastupitelstva hl.. Prahy dne 15. prosince 2011
vystoupili občané Spořilova. Tato obytná zástavba je nejvíce postižena exhalacemi a hlukem
4 milionů (4 000 000) kamionů!!!, které středem sídliště projedou za rok. Zdravotní důsledky
uvádíme v příloze /Znečištěné ovzduší nás zabíjí/.
Dále vystoupili občané, kteří žijí v magistrátních bytech. Velká část těchto občanů
již nemá finanční prostředky na placení lichvářského nájemného, které vůbec neodpovídá
vynaloženým nákladům. Jediným řešením pro ně je, obdobně jako u bytů spravovaných
městskými částmi, privatizace magistrátních bytů za dostupných podmínek pro občany.
Nový radní pro bytovou politiku však Ihned zpochybnil dosavadní usnesení
bytového výboru., které tuto privatizaci umožňovalo. Nájemníci magistrátních bytů se
obávají, že se připravuje prodej celých domů soukromému majiteli (systém jako OKD
v Ostravě) a že budou vydáni na milost či nemilost novému majiteli.
Vážený pane primátore, radní, zastupitelky a zastupitelé, podle zákona o hlavním
městě Praze jste pouze správci majetku občanů hl. m. Prahy. Odmítáme systém, že jednou za
čtyři roky přijdou občané v Praze k volbám do zastupitelstva KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, jak
zní přesný název podle Ústavního zákona č. 347/1997 Sb. Dokonce jsou tyto volby podle
Ústavy a podle právního názoru předsedy Ústavního soudu v rozporu s Ústavou. Nemůžete
se nechat zvolit podle zákona o volbách do zastupitelstva obcí a pak si přivlastnit mandát do
kraje Praha. To je absolutně protiústavní.
Z výše uvedených důvodů si Vás dovolujeme požádat, abyste změnili rozpočtové
priority. Požadujeme revoluci …v rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2012. Z investiční částky
(kapitálové výdaje) 10 miliard Kč požadujeme přidělení 1, 2 miliardy Kč na
1. ZDRAVÍ OBČANŮ – na výstavbu protihlukových a protiemisních opatření v Praze 4
(Spořilov a oblast Jižní spojky)
2. DOSTUPNÉ BYDLENÍ pro občany v magistrátních bytech a vytvoření jasných pravidel,
zohledňujících i dosavadní ceny při prodeji bytových jednotek na Městských částech
Dále oprávněně požadujeme:
3. SVOBODNÉ VOLBY DO KRAJE PRAHA V ROCE 2012 v souladu s Ústavou.
Zastupitelstvo hl.m. Prahy má zákonodárnou iniciativu v Parlamentu, takže to pro Vás
není žádný problém. Je totiž prokázáno, že pokud vládnoucí vrstva sama nedodržuje
Ústavu, je pouze otázkou času, kdy dalšími protiústavními zákony přijde i o
nahromaděné majetky – to opravdu chcete?
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Starosta dopravně nepostiženější Městské části Prahy 4 ing. Pavel Horálek na
zasedání zastupitelstva této MČ dne 14. prosince 2011 přiznal, že v současné dopravní situaci
na Spořilově se jedná o naprosté selhání zastupitelské demokracie. Občané v Praze jsou
totiž rozdělení na VRCHNOST a PODDANÉ. Stačí se např. podívat na zasedání zastupitelstva
Městské části Praha 4, kde občané vůbec nesmějí obdržet materiály, které zastupitelé
projednávají, výbory zastupitelstva jsou tajné, včetně výborů finančního a kontrolního a před
zasedáním zastupitelstva obsadí úředníci židle ve zcela nevyhovující malé jednací místnosti.
Občané, kteří se dostaví na zasedání zastupitelstva, potom nedůstojně stojí ve
vedlejší místnosti, přesně jako poddaní a sledují panující šlechtu, jak jedná. Sám Ing. Pavel
Horálek se přitom vydává za starostu, který má šlechtické vystupování v rámci akce Pražská
noblesa, na kterou pro nejbohatší občany Prahy z veřejných finančních prostředků vydal již
několik milionů Kč, a přitom mu v jeho volebním obvodě umírají bezdomovci hladem a
zimou.
Vzhledem k závažnosti situace si dovolujeme požádat, aby nám na naše oprávněné
návrhy a požadavky odpověděli písemně:
- Pan primátor, který podle zákona zastupuje hl.m. Prahu navenek
- Rada hl.m. Prahy, aby toto podání zařadila na svém jednání jako řádný bod programu
- Kontrolní výbor zastupitelstva naše podání projednal jako řádnou stížnost na svém
nejbližším zasedání za naší účasti a požádal zastupitelstvo hl.m. Prahy o zjednání
nápravy
- Primátor, Rada či Zastupitelstvo hl.m. Prahy uspořádali veřejnou diskuzi s občany na
téma: Jak rozdělit 10 miliard Kč na investice v Praze na rok 2012, a to ještě před
příštím zasedání Zastupitelstva, na kterém se bude nové rozdělení investic
schvalovat.
S úctou
Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Ing. Karel Berka
předseda

Příloha: Znečištěné ovzduší nás zabíjí
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