ODS blokuje hlasovací většinou zelené z orgánů městské části, zelení žádají odvolání starosty

Na schůzi zastupitelstva MČ Prahy 4 složila v pátek slib zastupitele Alžběta Rejchrtová,
známá aktivistka beroucí se za práva občanů postižených Severojižní magistrálou. O pět
minut později již zastupitelé ODS zablokovali její zvolení do finančního výboru.

Důvod: je člověkem aktivně spolupracujícím s občany a zastupitelům ODS tohle nevoní. Jejich
verze zastupitelské demokracie je absolutní, zvol a nech to na nás. Zastupitelé ODS navíc
okamžitě trestají každé zastání se občanů ze strany Zelených.

Po protestech k územnímu plánu, kdy zZelení plány starosty Horálka na zastavění zeleně na
Kavčích horách nebo u Sokola v Podolí "prozradili" veřejnosti, odvolali uvolněnou zastupitelku
Ivu Kotvovou a zrušili komisi, kterou vedla. Poté, co Zelení upozornili na nebezpečí
neprůhledného spravování majetku a nepodpořili vznik 4.- majetkové, nebyl do kontroloních
orgánů zvolen zelený zastupitel Vladimír Vedral. A do třetice byl z Komise pro řešení
pohledávek odvolán zelený zastupitel Karel Klíma poté, co upozornil občany na chystaný prodej
pozemku v Akademické vesničce v Krči. Návrh na odvolání radního Štěpánka z Rady Hlavního
města Prahy podalo rovněž oblastní sdružení ODS v Praze 4 vedené starostou Horálkem.
Zelení již kromě kontrolního výboru nemají reprezentaci prakticky v žádných kontrolních
orgánech Prahy 4. 4.- majetková přitom chystá jednu privatizaci za druhou. Scénář je vždy
stejný, zelení se postaví na stranu občanů, ODS na straně prodeje personálně trestá.
"Na radnici fakticky vládne šedá eminence Palounek, starostův program je redukován na prodej
budov a pozemků. Horálek přebírá štafetu po Jančíkovi, jako starosta nevýhodných prodejů a
zakázek (prodej domu s ordinacemi Pacovská, chystaný prodej budovy Na Strži, chystaný
skoro dvoumiliardový nájem části budovy Mediconu - polikliniky Budějovická, nevýhodná směna
téměř padesátimiliónových pozemků na Kavčích horách za bezcenné pozemky v parku
Družby). Nás systematicky odřezávají z funkcí, protože chráníme veřejný zájem," dodává
předseda klubu SZ Petr Štěpánek.
"Proklamovaná otevřenost vedení radnice vůči občanům je jenom zdánlivá. Z radničního
časopisu Tučňák financovaného z veřejných zdrojů se postupně vytratily rubriky jako jsou
Otázky a odpovědi a pokud vůbec dostane prostor pro svůj názor opoziční zastupitel, je jeho
článek publikován se zlehčujícím komentářem" uvádí zastupitelka Iva Kotvová.
Právě kvůli podivným prodejům, směnám a nájmům Zelení požádali o odvolání starosty
Horálka. Z procedurálních důvodů vypláývajících z jednacího řádu se o doodvolání starosty
Horálka nehlasovalo. Jednací řád to umožňuje až na dalším zastupitelstvu. Zelení tedy návrh
na odvolání starosty podají znovu na přístím zastupitelstvu.
Zelení jsou po ODS (29) a ČSSD (7) třetím největším klubem na radnici (6 zastupitelů). Na
radnici ještě působí KSČM (2) a TOP 09 (1).
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V Praze 5.6. 2010
Petr Štěpánek
předseda klubu SZ

2/2

