BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – KVĚTEN 2010
Vážení spoluobčané,
opakovaně jsme měli u voleb do Parlamentu ČR vysokou, 80ti % účast. Nejvíce hlasů jsme dali stranám TOP 09 a ODS. V květnu bylo v Benicích živo a informace o
tom všem vám přináší dnešní Emil. Hezké počtení,
Vaše zastupitelstvo
✔ Byla dokončena oprava dešťové kanalizace v ulici K Pitkovicům a částečně Květnového povstání. Zároveň nám tato firma opravila propady v komunikacích Na luka a U císařské cesty.
✔ TSK na naší žádost zajistil prořez topolu na stráni vedle komunikace Květnového povstání v
kopci. Strom byl proschlý a hrozil pád větví na komunikaci a nové domy v sousedství.
✔ Městská část uzavřela s Úřadem práce smlouvu o vytvoření pracovních příležitostí pro 2
osoby v rámci Veřejně prospěšných prací. Náklady na platy těchto osob jsou hrazeny z fondu
EU. Pracovníci pomáhají se stěhováním hasičů, úklidem komunikací a ošetřováním stromků,
které jsme zasadili.
✔ Termín oslavy Dětského dne jsme stanovili na 22. 5. Udělali jsme dobře. Počasí bylo ukázkové a když se přidají atrakce, které společně zajistila městská část, Sokol Benice a
společnost ORCO PROPERTY GROUP a odměny, na které děti splněním povinností vydělaly,
zapijeme to kolou a zajíme napečenými moučníky, vidíme výsledek: odcházející spokojené
děti i jejich rodiče. Všem, kteří pomohli s přípravou moc děkujeme. Budeme moc rádi, když
se příští rok do přípravy zapojíte i Vy ostatní.
✔ Ing. Klega, radní Magistrátu hl. m. Prahy, vyhověl naší žádosti o zajištění opravy točky auto busu před úřadem městské části. Odbor městského investora zajistí opravu ještě v letošním
roce.
✔ Zemědělská a vodohospodářská správa nám oznámila , že vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo dohodnout s vlastníky pozemků v místech plánované hráze , ani s vlastníky pozemků
v zátopě poldru, kteří se stavbou nesouhlasí, jsou nuceni od záměru realizace stavby suchého poldru ustoupit.
✔ Stavební odbor Úřadu MČ Praha 22 ještě nezkolaudoval dokončenou komunikaci na pozemku pana Nedeva a pí Dvořákové. Dle vyjádření Ing. Závodského, nebyly dosud doloženy
všechny podklady, které kolaudační řízení požaduje.
✔ Společnost Austis stavební s.r.o. předložila dodatek ke smlouvě na stavbu Společenského
centra. Součástí dodatku je žádost o prodloužení termínu a navýšení nákladů z důvodu
projektových nejasností.
✔ Na začátku druhé poloviny roku by mělo být dokončeno společenské centrum. Před dokončením musíme vyřešit dvě věci: první je název (jako jedna z inspirací by mohla být studna,
která je pod objektem zachována). Druhým problémem je vybavení prostoru pro hosty.
Pokud máte doma židle a popř. i stoly, které by se hodily pro zařízení restauračního typu a
byli byste ochotni je darovat , zavolejte na tel. 267710933. Úřad předá číslo komisi, která
bude dohlížet nad zařízením interiéru. Děkujeme
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