BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ZÁŘÍ 2009
Vážení spoluobčané,
jsme v poslední dekádě roku a zahájili jsme poslední dekádu našeho volebního období
Vaše zastupitelstvo












V minulém čísle Emila jsme napsali: Jednu jistotu máme. 9. a 10. října se konají volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I náš úřad začal s pečlivou přípravou voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, jak jste mohli vidět na vývěskách. Pokračování všichni
znáte. „Těšíme“ se tedy na příští rok, kdy budeme mít možnost uplatnit své občanské právo
volit, hned několikrát.
Včera jsme se dohodli s firmou AUSTIS stavební, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele Společenského centra a Hasičské zbrojnice, na smlouvě. Pokud nedojde k nějakým nepředvídatelným událostem, měli bychom začít ještě v říjnu stavět. Považujeme za důležité
zopakovat důvody našeho rozhodnutí. V požadavcích na dotaci na investiční akce od Hl. m.
Prahy, které každoročně městské části předkládají před schválením rozpočtu, máme opakovaně Hasičskou zbrojnici a Společenské centrum. Letos jsme dostali na hasičskou zbrojnici
4 mil. Kč. a stálo to nemalé úsilí. Vrátit dotaci by byl přinejmenším nerozum. Příslib finanční dotace na další rok máme. Zda bude slib splněn, nevíme. Ale tato dotace byla důvodem, proč jsme zahájili i stavbu Společenského centra přesto, že nemáme prostředky na
celou stavbu. 6,5 mil., které máme k dispozici stačí cca na hrubou stavbu. Zahájili jsme, protože je jasné, že je levnější, když budovy, které jsou těsně vedle sebe, budou stavěny
najednou. Pevně doufáme, že se nám podaří stavby dokončit. Jsme asi jediná městská část,
kde je veřejné zasedání v hasičské zbrojnici.
Měla pokračovat i rekonstrukce komunikací opravou ulice K Pitkovicům a Na koupaliště, na
kterou pro Odbor městského investora, který je garantem stavby, v letošním rozpočtu
schválili poslanci 20 mil. Kč. Bohužel je opět všechno jinak. Tento týden nám bylo neoficiálně sděleno, že první etapa stála 18 mil. Kč. Čili k 8 milionům, které jsme dostali na akci minulý rok, se z částky na letošní rok, zaplatilo 10 mil. Kč. Zbývajících 10 mil. nestačí na II.
etapu, proto prý budou rozpočtovým opatřením peníze přesunuty na akci v jiné městské
části.
Jednáme o tom, abychom získali prostředky alespoň na opravu části dešťové komunikace
podél Květnového povstání na křižovatce s ulicí K Pitkovicům a na propadlou komunikaci
v ulici Na luka.
Lanovka na dětském hřišti je vyměněna. Snad vydrží počasí a děti lanovku ještě v letošním
roce využijí. Pokud uvidíte, že lanovku využívají i ti starší a těžší, Napomeňte je, prosím. Dochází k rychlému opotřebení kladek.
Sdružení Be nice pořádá v sobotu od 15 hod, kroketový turnaj. Hasiči posekali louku za dětským hřištěm a navezli dřevo, abychom si mohli „přitopit“. Přijďte si zahrát nebo jen tak posedět a popovídat. Vezměte něco k jídlu a pití, nebo naopak?




Nezapomeňte, že zítra od 10.00 hod. si můžete nechat očkovat domácí mazlíčky.
Přejeme pěkné podzimní dny
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