BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LÉTO 2009
Vážení spoluobčané,
je to tady. Svatá Anna, chladna zrána, děti jdou zase do školy, nejbližší volný den je
28. září a do voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zbývá 40 dní. Co se
děje v Benicích?


Zítra je prvního září a tak připomínáme, že se opět mění jízdní řád. V podstatě se vracíme
k tomu před prázdninami. Jen se povedlo, že spoje, které mají o víkendu celodenně a v pracovní dny večer návaznost na vlak, mají vyznačenu ve vozovém jízdním řádu pro řidiče čekání.



Na úřadě se přes léto řešily věci spojené s Datovými schránkami a se spisovou službou, kterou budeme muset zajistit. Bohužel se nedaří síťové propojení s magistrátem, tzv. mepnet,
který podmiňuje zapojení spisové služby. O tuto službu již žádají malé městské části dlouho,
snad se to nyní podaří.



Přihlásili jsme se k Czech POINTU. Po schválení Vyhlášky, která povoluje zřízení Czech POINTU a zajištění technického vybavení, budete moci i Vy komunikovat s dalšími institucemi
z našeho úřadu.



Snažíme se přesvědčit majitele pozemků, aby se o své nemovitosti starali, tzn. aby je alespoň
sekali. Někde se daří, někde …… Někteří z nás udržují nejen své „dvorečky“, ale snaží se,
aby i jejich okolí dobře vypadalo (posekají trávu, zasadí keř, květinu apod.) . Někteří čekají,
co se udělá. Bohužel, z rozpočtu naší městské části nám nezbývá ani na úklid, ani na sekání
každého „plácku“. No a pak jsou takoví, kteří si posekají a uklidí „dvoreček“, a všechno vynesou před vrata na obecní pozemek nebo na pozemek v nejbližším okolí, který není oplocený.



Je objednána nová kladka na lanovku na dětském hřišti.



Sdružení Be nice podalo žádost o dotaci na zakoupení stromků, které by měly nahradit zničené stromy na turistické cestě od ulice Na koupaliště k potoku, směrem na Lipany.



Konec léta a žádná stavba není zahájena. Byla vybrána firma, která by měla stavět Společenské centrum a požární zbrojnici – AUSTIS stavební, ale o smlouvě budeme teprve jednat.
Celá situace je komplikovaná tím, že na hasičskou zbrojnici máme jen 4 miliony, letos přidělené z rozpuštěné rezervy Hl. m. Prahy a přes 6 mil. vlastních prostředků na Společenské
centrum. O tom, zda nám Hlavní město Praha poskytne další dotaci na Hasičskou zbrojnici a
pomůže se stavbou Společenského centra, se dozvíme až koncem roku.



Stále nebylo zahájeno výběrové řízení na stavbu městského investora TV 3150 – rekonstrukce komunikací Benice. Letos se má prostavět 20 mil. Kč.



Jednu jistotu máme. 9. a 10. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nechceme agitovat, ale zvažte, která strana má ve volebním programu nebo v minulosti projevila zájem o menší správní celky.
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