
Společné prohlášení politických stran a občanských
iniciativ v Praze3 ke komunálním volbám v říjnu 2010

Tento veřejný dokument otevřeně deklaruje spo|ečný názor něko|ika demokratických politických
stran a občanských iniciativ Prahy 3 na níže uvedená témata. Cílem dokumentu je zahájení
spolupráce vedoucí k z|epšení poIitické kultury, větší otevřenosti radnice, transparentnosti
hospodaření a potírání korupčního prostředí v Praze 3. Tento dokument však není závazkem
k jakékoIiv koaIici.

Přih|ašujeme se k nás]edujícím prioritám komunální politiky v Praze 3:

1) Budeme prosazovat otevřenou po|itiku. Pod tímto pojmem mys|íme především zajištění
zastoupení všech zvo|ených po|itických stran ve výborech Zastupitelstva a komisích Rady. o
závěrech z jednání orgánů MČ chceme aktivně informovat veřejnost především pomocí
zápisů zveřejněných na Internetu.

z| Máme zájem na zprůh|ednění hospodďení všech obecních firem Prahy 3 (firmy ve
stoprocentním vlastnictví městské části). Firmy musí podléhat kontrole celého Zastupitelstva
a obyvate| Prahy 3. obecní firmy nesmí být nadále trafikami pro |oajální zastupitele.

3) Prosadíme komp|exní audit hospodaření Prahy 3 včetně obecních Íirem některou
z renomovaných auditorských společností a o jeho uýsledku budeme informovat veřejnost.
Usnesení Rady Prahy 3 budou na |nternetu zveřejňovány včetně pří|oh.
Nesouhlasíme se stávajícím pojetím Radniěních novin Prahy 3. Máme zájem, aby toto
obecní periodikum nabíze|o i alternativní názor z řad opozíce a chceme se vyvarovat jeho
zneužívání k osobní propagacivedení radnice. V redakční radě Radničních novin bude mít
svého zástupce každá strana zastoupená v Zastupite|stvu Prahy 3.
Zprůh|edníme grantovou po|itiku Prahy 3. V ku|turníkomisi bude mít svého zástupce každá
strana zastoupená V zastupite|stvu Prahy 3 a budou v ní zastoupeni i nezávislí odborníci.
Stanovíme a zveřejníme iasná pravid|a pro výběr nemovitostí určených k privatizaci.
Nejpozději do konce roku 201"1. bude každý nájemník obecního bytu vědět, zda bude jeho byt
privatizován či niko]iv. Stanovenícen za privatizované byty bude transparentní, znalecké
posudky a jejich metodika veřejně přístupná.

Předsedové místních organizací dá|e uvedených uskupení potvrzují, že tento závazek projednaIi ve
svých organizacích a svým podpisem stvrzují, že budou výše uvedené príority hájit přisvé práci
v ZastupitelsWu Prahy 3.

V Praze dne27. června 2010

Mgr. PavelDobeš
předseda strany Věci Veřejné,

Mgr. ondřej Rut
předseda Strany ze|ených, Praha 3
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Motto: ,,Tož demokracii bychom už mě|i, teď ještě nějaké ty demokraty... T.G.M.


