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Komentář k zasedání ZMČ Prahy 5, které se konalo 19.06.2014 

 

Klub SZ předložil na ZMČ 19.6.2014 celkem 5 bodů (4 body bohužel na stůl): 

 Budín: - nesouhlas se změnou územního plánu ve východní části parku Klamovka - úspěch 

 Budín: - nesouhlas s projektem JRD Trilobit v Prokopáku - úspěch 

 Velek: - zlepšení služeb internetu radnice - majorita nepustila do programu ZMC 

 Velek: - zajištění 1. třídy s družinou do školního areálu Pod Žvahovem od 1.9.2014 - majorita nepustila bod do 

programu ZMČ (pro zamitnutí se vyznamenal John, Lachnit a vedoucí školského odboru Němcová - opět 

porušení jednacího řádu) 

 Velek: - právní podpora pro FK Zlíchov 1914 - na program ZMČ prošlo, ale jednoduché usnesení majorita 

neschválila. 

 

Bohužel nervozita ve velké koalici UNP/TOP/ČSSD/VV/ODS/NEZ/PRO/ANO houstne a opět bylo dost faulů proti 

demokracii (např. žoviální ČSSD/ANO Lachnit). 

 

Schvalováním neprošly další body: 

 Vejmelkovi neprošlo snížení počtu členů rady ze 7 na 5 (asi paranoia, že trojka by mohla schválit nějaký tunel?) 

 Mackovi opět neprošlo snížení počtu placených funkcionářů - blokoval opět slavný NEZ/PRO?-Šesták 

 Kratochvílová předložila podivnou novelu "jednacího řádu" z rukou právníka úředníka Havla - bez diskuse 

s Kluby, Radou, s chybami a bez modernizace transparence - po tlaku Velka svůj bod stáhla. 

 Lovec dinosaurů John letos před volbami "objevil nulovou toleranci" (Velek navrhoval schválit na ZMC v květnu 

2013 a podpořilo 8 zastupitelů)... a jsou ho dnes plné noviny - jistě pomohla i skvelá PR tisková zpráva rovnou 

z radnice :-) http://www.praha5.cz/cs/dokument/210424-boj-proti-hazardu-v-praze-5-pokracuje-zastupitele-

schvalili-nulovou-toleranci 

 

Občané vystoupili k bodům Klamovka a Prokopák-JRD-Trilobit-Semmering, 2 lobbisté plédovali za rozvoj hazardu a 

vlastník pozemku na západní Vidouli pan Chyba veřejně podpořil projekt FINEP. 

 

Za nejhloupější reakci majority zastupitelů považuji ignoraci schválení usnesení ZMČ ze září 2013, kdy rada dostala 

úkol zřídit 1. třídu na Žvahově od 1.9.2014!! Další nemohoucnost Rady/majority vidím v NEOCHOTĚ poskytnout 

podporu výkupu pozemků pro sport v FK ZLÍCHOV 1914. Doufám, že se rodiče dětí a sportovci Hlubočep/Zlichova 

trochu vzchopí a budou požadovat od majority SVÉ HŘIŠTĚ a SVOU ŠKOLU :-) 

 

 

Ing. Ondřej VELEK 

zastupitel MČ Praha 5 

(transparence radnice, kvalita prostředí, sociální kohese, komunitní školy, cyklodoprava...) 
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