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O
bjektiv času

Elektronické očiRadnice ušetřila...
státní sociální podpory (tato agenda 
byla od 1.1.2009 převedena pod Úřad 
práce hl. m. Prahy). Odbor občansko 
správní předal některé své agendy 
mimo úřad: bytovou na Domovní 
správu Radotín a agendy „hřbitovní“ 
a obecně prospěšných prací na Tech-
nické služby Praha - Radotín. Vznikl 
odbor místního hospodářství s výko-
nem správy obecního majetku včetně 
budov a zařízení úřadu. 
   Od července 2007 bylo do té doby sa-
mostatné stravovací zařízení v Domě 
s pečovatelskou službou začleněno pod 
Pečovatelskou službu Praha – Radotín. 
Na základě výběrového řízení jej od 
dubna 2008 provozuje soukromá fir-
ma Ivo Synek, hostinská činnost. Další 
kroky se týkaly jeslí (pro malý zájem 
radotínských občanů ukončily v červ-
nu 2007 svůj provoz) a Klubu mládeže 
Radotín (převedení činnosti z MČ na 
občanské sdružení Proxima Sociale, 
a to s účinností k 1.1.2008).

V návaznosti na reorganizaci úřa-
du a dalších složek došlo ke snížení 
počtu zaměstnanců: u úřadu z pů-
vodního počtu 87 (leden 2007) na 72 
(leden 2009) a u organizačních složek 
MČ z původních 26 (leden 2007) na 
16 (leden 2009). Celkem tedy jde o 25 
pracovních úvazků (úbytek o 22 %). 
Reorganizace se dotkla i Technických 
služeb Praha – Radotín, kde se počet 

zaměstnanců snižoval v návaznosti na 
úsporná opatření a pokles roční dota-
ce MČ o více než 1 milion korun.
   Ke snížení nákladů přispěly rovněž 
realizované přesuny mezi budovami 
a opuštění objektu čp. 1379 v ulici 
U Starého stadionu. Prostory v pří-
zemí jsou nyní využity jako stálá 
služebna Městské policie hl. m. Prahy 
(velitelství okrsku pro oblast Prahy 16) 
a místnosti v 1. patře komerčně prona-
jímány.

Všechna provedená opatření byla 
vedena snahou o zásadní úsporu 
v rozpočtu MČ, avšak bez znatelné-
ho vlivu na občany, tj. při zachování 
všech nabízených činností a bez sní-
žení komfortu. Celková každoroční 
úspora je v reálném vyjádření ve výši 
7,34 mil. Kč (při srovnání roku 2008 
s rokem 2006). 

Navíc politika státního rozpočtu 
vůči městům a obcím vykonávajícím 
přenesenou působnost se nezměnila 
a příspěvek na výkon státní správy 
bez ohledu na neustále narůstající 
výdaje se mezi lety 2006 a 2008 na-
výšil o pouhých 538 tis. Kč (celkem 
9,348 mil. Kč. ročně) a nadále po-
krývá méně než polovinu skutečných 
nákladů. Služby občanům se naproti 
tomu podařilo zajistit v nezmenšeném 
rozsahu, a navíc se neustále  rozšiřují 
(pečovatelská služba, kulturní akce, 
Czech POINT, vybavení jednotky 
dobrovolných hasičů atd.).   

(nárůst oproti předchozímu období 
o 90 %). „Elektronické oči“ přispěly 
k zadržení 132 pachatelů a pomohly 
například i při řešení devíti vražd. 
   První stanoviště MKS střeží Měst-
skou část Praha 16 již od konce roku 

2003, kdy byly nainstalovány celkem 
4 kamery: na stožár u železniční-
ho přejezdu Na Betonce (Vrážská) 
sledující rovněž celý autobusový 
terminál, na obytný dům na Sídlišti 
a 2 kamery na objekty obchodního 
centra u nového sídliště (zaměřují se 
na především na prostor pěší zóny, 
obchodů a parkovišť).

„Vzhledem k tomu, že se kamery 
osvědčily a v jejich blízkosti pokleslo 
páchání nezákonných aktivit, požá-
dala radotínská radnice v roce 2005 
o rozšíření o další dvě vytipovaná 
stanoviště,“ říká starosta Mgr. Karel 
Hanzl ík . Současně městská část 
vyčlenila 150 tisíc korun ze svého 
rozpočtu, zbylé náklady na přípravu 

a realizaci (cca 
450 tis. Kč) 
hradí hlavní 
město.

N a  k o n c i 
roku 2008 se 
po několika 
o d k l a d e c h 
konečně za-
čalo se stav-
b o u  vč e t n ě 
k a b e l ové h o 
připojení na 
s távajíc í  s í ť 
MKS. První 
kamera s le-
du j e  o b l a s t 
Pr vomájové 
ulice a křižo-
vatky s ulicí 

Na Betonce (místo častých útoků na 
parkující automobily a dopravních 
nehod), druhá umístěná na nádražní 
budově prostor železniční stanice, 
výstupní autobusové stanice a křižo-
vatky Vrážská – Matějovského.
   Občané tak mohou mít zase o něco 
klidnější spánek. 

Povstání Tibetanů
   V rámci 50. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci ve Lhase organi-
zuje občanské sdružení LUNGTA dne 
10.3.2009 celosvětovou akci „Vlajka 
pro Tibet“, ke které se Česká republika 
pravidelně připojuje od roku 1996. 
   V loňském roce na akci participova-
lo již 349 měst, obcí, městských částí 
nebo krajů. Stejně jako v předchozích 
letech zavlaje 10. března tibetská vlaj-
ka na budovách městských a obecních 
úřadů po celém světě jako přímé 
vyjádření podpory zemi, kde jsou již 

několik desítek let porušována základ-
ní lidská práva a opakovaně uplatňo-
vány metody násilného potlačování 
svobody. 

V rámci šestnáctky bylo do uzá-
věrky tohoto čísla Novin Prahy 16 
rozhodnuto o vyvěšení tibetské vlaj-
ky v městských částech Praha 16 (na 
hlavní budově radnice v ul. Václava 
Balého 23), Lipence a Lochkov. Chu-
chelské zastupitelstvo mělo záležitost 
projednat na svém zasedání v pondělí 
9. února.  


