Dva z nebezpečných kočárků
jsou české výroby
Tři z patnácti testovaných kočárků byly vyhodnoceny časopisem
dTest jako nebezpečné. Hned dva
z nich přitom pocházejí od českých
výrobců.
P ro d ě t s k é ko č á rk y j s ou
nor m a m i s t a nove ny př í s né
požadavky týkající se jak mechanické, tak i chemické bezpečnosti. „Úroveň bezpečnosti
se u testovaných výrobků velmi
liší. Zásadní nedostatky jsme
objevili u třech kočárků, konkrétně Firkon Verano, Liberta
1lib0008 a Patron Terix 4R,“
upozorňuje manažer testování
časopisu dTest Václav Beneš.
U výrobků značek Liberta a Firkon se vyskytují místa snadno přístupná
dětským prstům. Ty se tak mohou jednoduše skřípnout či uvíznout.
Konstrukce českého kočárku značky
Patron usnadňuje dítěti dosáhnout na ruční brzdu a snadno ji odbrzdit. Může se tak
stát při umístění sedačky po směru jízdy,
tedy směrem k rodiči. Při uvolnění brzdy

například v kopci tedy hrozí rozjetí kočárku i s dítětem.
Kočárek Liberta vyrobený
také v České republice navíc
neposkytuje dítěti jakékoliv zajištění v podobě bezpečnostních
pásů. „Absence tohoto bezpečnostního prvku je v dnešní době
již nemyslitelná. Navíc kvůli nedomyšlené konstrukci kočárku
může dítě v některých situacích
z kočárku doslova vyklouznout,“
varuje Václav Beneš a dodává,
„vzhledem k většímu množství
bezpečnostních nedostatků koupi
takového výrobku zásadně nedoporučujeme.“
V testu bylo vyzkoušeno celkem patnáct kombinovaných kočárků,
tedy systémů, které tvoří rám s podvozkem, na nějž lze nasazovat další nástavby
jako korbičku, polohovatelnou sedačku
či autosedačku. U žádného z testovaných
výrobků se oproti minulosti neprokázala
přítomnost rizikových chemických látek
– alátů.

Pod vlivem pervitinu a s dítětem za zády

V páteční podvečer 26. dubna v 17.10 hod. prověřovala autohlídka městské policie oznámení z tísňové linky 156 s tím, že na parkoviště před OC Berounka na
náměstí Osvoboditelů přijela řidička s osobním motorovým vozidlem Opel pod
vlivem drog. Hlídka na místě zjistila, že v zaparkovaném uzamčeném vozidle
se nachází na zadním sedadle v dětské autosedačce asi pětileté dítě. Po chvíli
k vozidlu přišla řidička a odemkla vozidlo. Při komunikaci s hlídkou se chovala zmateně a začala vysvětlovat, že je vše v pořádku. U ženy se často měnilo
psychické chování a střídaly se stavy klidu a plačtivosti s náznaky beznaděje.
Verbální i pohybový projev byl typický pro uživatele psychotropních látek. Žena
uvedla, že s vozidlem přijela na parkoviště cca před 15 minutami. Přiznala se,
že v nočních hodinách užila pervitin. Vzhledem k důvodnému podezření ze
spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a u ženy byl
proveden orientační test na drogy s pozitivním výsledkem. Celou záležitost si
převzala Policie ČR k dořešení.

Lapka ze sklepních kójí polapen

Středa 15. května, 2.30 hod. Hlídka městských strážníků prověřuje oznámení
kvůli rušení nočního klidu na radotínském Sídlišti. Ze suterénu domu se tu ozývají rány a hluk. Policisté na místě zjišťují, že ze sklepního okna vycházejí zvuky
a pohybuje se tam někdo s baterkou. Kvůli tomu, že sklepní prostory jsou v domě
rozsáhlé a členité, je na místo přivolána také hlídka „státní“ policie. Oznamovatelka hlídky vpouští do domu a příslušníci tu zjišťují několik násilně otevřených
sklepních kójí. V jedné z nich byl následně zadržen pachatel vloupání. Celou
záležitost si převzala Policie ČR k dořešení.

Rozhazoval odpad na veřejnosti

Jen o den později 16. května před třetí hodinou odpolední zpozorovala hlídka
městské policie alkoholem posilněného muže rozhazujícího odpadky okolo
fontány před hotelovým domem v Radotíně. Při projednávání přestupku se
muž choval velice arogantně a odmítl prokázat svou totožnost, nespolupracoval.
Na základě výše uvedených skutečností byl muž předveden na místní oddělení
Policie ČR ke zjištění totožnosti. Následně mu byla udělena pokuta 1000 Kč za
znečišťování veřejného prostranství.

Radotín má malou radnici
–13,9 m i l . Kč . Ja ko pr vop o č átek
a hlavní příčina nesouladu mezi příjmy a výdaji byl identifikován výkon
státní správy, který byl MČ svěřen
v roce 2001. Jen v roce 2006 zatížila
tato položka stranu výdajů rozpočtu
částkou 20,2 mil. Kč, přičemž dotace
státu na výkon státní správy za stejné období činila pouze 8,8 mil. Kč.
Rozdíl byl 11,4 milionu, tedy 82 %
záporného hospodářského výsledku.
Zbylých 18 % tvořily výpadky některých dalších plánovaných příjmů.
Z tohoto pohledu ale nešlo o otázk u j e d i né ho r ok u , ho s p o d á ř s k é
Provozní výdaje
–7,34 mil. Kč ročně (od roku 2009)
výsledky se zhoršovaly již v letech
předešlých, ale zásadní problém to
nebyl, paradoxně hlavně z důvodu
povodní v roce 2002. Na sanaci
povodňových škod do Radotína zamířily desítky milionů korun, které
nechtěně zakrývaly zásadní strukturální problémy vlastního rozpočtu –
nesoulad příjmů a výdajů na běžné
záležitosti městské části.

2007: Rok drastických úspor

Vzhledem k tomu, že v dalších
letech by bez zásadních změn došlo
ještě k výraznějším propadům financí, byl v prvním pololetí roku 2007
nastartován proces ozdravění financí
MČ. Zahrnoval řadu opatření ke zefektivnění chodu úřadu městské části,
organizačních složek i příspěvkových
organizací spočívajících především
v těchto hlavních krocích:
» přehodnocení všech stávajících
činností a agend a z nich vyplývajících příjmů a výdajů,
» rozhodnutí, které činnosti mohou být
zajišťovány jinak a efektivněji,
» zjednodušení struktury úřadu městské části a organizačních složek,
» snížení počtu zaměstnanců.
Dalšími body bylo snížení měsíčních platů zaměstnanců, snížení
počtu budov úřadu a řešení některých
dalších provozních záležitostí. Zároveň byl v roce 2007 nastaven zvláštní
režim výrazných omezení položek
výdajové strany rozpočtu, a to na nejnutnější platby.
V návaznosti na reorganizaci úřadu
a dalších složek došlo ke snížení počtu
zaměstnanců: u úřadu z původního

počtu 87 na 72 a u organizačních
složek MČ z 26 na 16 (celkem úbytek o 22 %). Reorganizace se dotkla
i Technických služeb Praha – Radotín,
kde se počet zaměstnanců snižoval
v návaznosti na úsporná opatření
a pokles roční dotace 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 přízemí jsou nyní využity jako stálá
služebna Městské policie hl. m. Prahy
(velitelství okrsku pro oblast Prahy 16)
a pro Letopiseckou komisi Radotín,
místnosti v 1. patře jsou komerčně
pronajímány.
Všechna provedená opatření byla
vedena snahou o zásadní úsporu
v rozpočtu MČ, avšak bez znatelného vlivu na občany, tj. při zachování
všech nabízených činností a bez snížení komfortu. Celková každoroční
úspora je v reálném vyjádření ve výši
7,34 mil. Kč (při srovnání roku 2008
s rokem 2006).
Dí k y všem těmto d ra st ick ý m
úsporným opatřením se mezi roky
2008 a 2010 podařilo stabilizovat
rozpočet městské části, daří se plnit
cíl vyrovnaných rozpočtů. Ze státního rozpočtu plynoucí prostředky se
díky iniciativě a tvrdým jednáním
starostů městských částí Praha 1 až
22 (tyto vykonávají státní správu
zhruba na úrovni obcí s rozšířenou
působností) podařilo navýšit, přestože stále zdaleka nepokrývají skutečné náklady, a to ani na radikálně
zeštíhlený úřad.

Další snížení výdajů
–2,39 mil. Kč ročně (ročně od roku 2012)
Da lší v ý ra znější orga nizační
změnou bylo ukončení činnosti Domovní správy Radotín (DS), dosud
samostatné příspěvkové organizace,
k 31. prosinci 2009. Důvodem bylo
dokončení privatizace části bytového fondu. Stávající bytový fond
i další nemovitosti nově spravuje
přímo ÚMČ s menší částí dřívějších
zaměstnanců DS.

2011: Snížení dotací, další nutné úspory

V roce 2011 musela radnice hospodařit s výrazně sníženými finančními
prostředky oproti roku 2010, a to

především u dvou klíčových zdrojů
financování – dotace ze státního rozpočtu klesla meziročně o 3,01 mil. Kč,
neúčelová dotace od hlavního města
Prahy o 2,3 mil. Kč. Celkem tedy šlo
o snížení dotačních vztahů o 5,31 milionu korun.
Aukce na elektřinu
–306 tis. Kč ročně (od roku 2012)
Při zásadě zajištění všech činností
pro veřejnost i vnitřního chodu organizace v nezměněném rozsahu a kvalitě nebylo reálné provést další radikální úsporná opatření jako v období
před 4 roky. Přesto byla po důkladné
analýze a řadě jednání schválena další
opatření:
» orga n i z ač n í – př i ne z měněné
struktuře odborů a oddělení ÚMČ
byly realizovány přesuny některých
dílčích činností,
» personální – snížení počtu zaměstnanců ÚMČ o 5 úvazků (počty
pracovníků organizačních složek se
nesnižovaly),
» nákup elektrické energie na elektronické burze.
Dalšími body směřujícími ke snížení nákladů byla revize právních služeb
poskytovaných městské části externím advokátem, snížení odměn všem
zaměstnancům a zavedení sledování
služebních vozidel jednotkami GPS.
Po provedení těchto opatření činí
další dosažená reálná meziroční úspora 2,39 mil. Kč.

Aukce jako standard

Jak je uvedeno výše, radotínská
radnice rozhodla v roce 2011 o uspořádání aukce na nákup elektřiny. Po
provedení rozsáhlého auditu dodávek
elektřiny pro Městskou část Praha
16, její zřizované organizace a další
spolupracující subjekty a velké sportovní organizace působící v Radotíně
byla dne 8. února 2012 organizována
na Českomoravské komoditní burze Kladno aukce s centralizovanou
popt ávkou 1075 megawat t hod i n
elektřiny v hladině nízkého napětí na období od 1. dubna 2012 do
31. prosince 2013. Celková úspora
Aukce na kancelářské potřeby
–66 tis. Kč ročně (od srpna 2012)
pro všechny zúčastněné dosahuje
částku téměř 600 tisíc korun včetně
DPH, pro rozpočet městské části a jí
zřizované organizace (Mateřská škola
Praha - Radotín a Radotínská, o.p.s.)
činí úspora 484 tis. Kč, v meziročním

vyjádření 306 tisíc korun. Pro období
od roku 2014 by úspora měla ještě
narůst, protože poptávané množství
elektřiny se zvýší o odběr Základní
školy Praha - Radotín a Technických
služeb Praha - Radotín (tyto se aukce
nezúčastnily z důvodu dříve uzavřených dlouhodobých kontraktů), a navíc ceny elektřiny (nejen) na českém
trhu dále klesají.
Vzhledem k úspěchu realizované
transakce rozhodlo vedení ÚMČ v roce 2012 uspořádat další aukce, a to na
služby k úspoře běžných provozních
nákladů. V první fázi se jednalo
o kancelářské a hygienické potřeby,
tonery a barvy do tiskáren pro potřeby úřadu a organizačních složek. Po
oslovení řady subjektů a přihlášení
dalších, kteří se o soutěži dozvěděli
z elektronické úřední desky, proběhly
5. června 2012 napínavé aukce. Městská část díky nim ušetří další statisíce
korun (ročně 269 tis. Kč).
Solární elektrárna na ZŠ
–1,13 mil. Kč (od konce roku 2010)

A nejen aukce, ale i tvrdá jednání
s dodavateli přinášejí úspěch. Před
dvěma lety bylo po neúspěšných
jednáních s dosavadním dodavatelem služeb mobilní komunikace
vyhlášeno výběrové řízení, jehož
se zúčastnili všichni velcí mobilní
operátoři na českém trhu. Výsledek?
Ze dne na den „spadly“ náklady
o neuvěřitelných 55 % z tarifních
cen. V roce 2012 se pak podařilo
po řadě jednání a výpovědi stávající
smlouvy dojednat snížení cen ještě
o dalších 22 %. Od dubna 2013 vedení úřadu vede nová jednání s mobilním operátorem a žádá o další
Aukce na tonery
–203 tis. Kč ročně (od července 2012)
snížení cen, které bude reagovat na
aktuální situaci na trhu a radikální
snížení cen balíčků i pro občany.
Další na řadě letos budou ceny volání z pevných linek.

Péče o budovy

Městská část Praha 16 se snaží
i o další úsporná opatření, která
navíc přinášejí příznivější prostředí
nebo přímo přispívají životnímu
prostředí. To je přík lad zejména
školsk ých z a ř í zení. Z a posled ní
roky bylo provedeno zateplení všech
objektů II. stupně základní školy,
školní jídelny a mateřských školek
na náměstí Osvoboditelů a v Býšov-

Vedoucí pečovatelské služby. Městská část
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Pečovatelské služby
Praha - Radotín. Pracovní poměr na dobu
neurčitou, 9. platová třída, termín nástupu
1.9.2013. Jednou ze stanovených podmínek
je vysokoškolské vzdělání získané studiem
minimálně v bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální
péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, a dále minimálně 2 roky
praxe v pečovatelské službě, případně jiné
sociální oblasti. Přihlášky k výběrovému
řízení je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16 nejpozději do
15.7.2013 do 12 hodin. Kompletní informace na www.praha16.eu.
Čistá energie 2013. Rada hl. m. Prahy
schválila Program Čistá energie Praha pro
rok 2013 – dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie
v bytech a v rodinných či bytových domech
na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak
i právnickým osobám. Možnost získání dotace se týká zprovoznění ekologického zdroje
v termínu od 1.9.2012 do 30.9.2013. Žádost
o dotaci je třeba podat do 30.9.2013. Věcná
náplň programu nastavená v posledních
letech zůstala zachována. Další informace
o pravidlech programu, formulář pro podání
žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi
žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na
pražských webových stránkách věnovaných
životnímu prostředí v sekci Energetika a ŽP.
Letní odstávky. Přerušení dodávky teplé
vody ze strany Pražské teplárenské a.s.
z důvodu přípravy zařízení na novou topnou sezonu je letos naplánováno v Radotíně na 4. července a na Zbraslavi na období
od 29. července do 2. srpna.

ské ulici. V roce 2012 byly vyzískány
finanční prostředky na zateplení posledního objektu školky na Sídlišti.
Na „starém“ sídlišti se navíc další
tepelné úspory objeví po zateplení
obecních bytových domů, které loni
odstartovalo I. etapou a nyní probíhá příprava dalších.
Dalším bonusem je například fotovoltaická (solární) elektrárna umístěná před 2 lety na střechách II. stupně
základní školy a školní jídelny. Vedle
zjevného přínosu pro životní prostředí
Mobilní komunikace
–254 tis. Kč ročně (navýšená úspora
od roku 2012)
díky dodávkám elektřiny do sítě i do
samotných školských objektů je z této
akce také nemalý finanční přínos, který městské části již vrátil vynaložené
prostředky.

Finance z dalších zdrojů

Provozní úspory, které již dosahují
více než 10 milionů korun ročně, jsou
pak vynakládány nejen na doplacení
nákladů na výkon státní správy, ale
díky „malému úřadu“ jsou hlavně investovány ku prospěchu obyvatel Radotína. Radnice ale nesází pouze na
šetření a neúčelové dotace, snaží se
totiž – a v posledních letech velmi
úspěšně – získat finanční prostředky
i z dalších zdrojů, zejména z rezortních ministerstev a evropských financí (ač zde Radotín tratí na tom, že
je součástí Prahy, kam jde minimum
evropských peněz).
Úsp ě ch slav i la mě st s k á č á st
v posledním období například při
dostavbě základní školy (nová budova u školní jídelny), na níž dalo
8,4 milionu Ministerstvo financí, půlmilionová dotace mířila na výstavbu
nového skateparku v ulici U Starého
stadionu z Ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality.
Další pozitivní zpráva přišla z Ministerstva životního prostředí, z něhož
mají jít až 2 miliony Kč na nákup
v íceúčelového ú k l idového st roje
v rámci programu snižování imisní
zátěže (MČ z vlastních prostředků
doplatí jen 10 %).
A snaha o získání co největšího
objemu financí z „mimopražských“
zdrojů pokračuje v roce 2013 například žádostí o dotace na zateplení
budov y zdravotnického zařízení,
nákup techniky do Sběrného dvora či
projekt Místo u řeky.

