NÁŠ KANDIDÁT
FINANCE A HOSPODAŘENÍ
• Ř ádné hospodaření stojí na perfektní
Poctivě hospodařit
a odpovědně nakládat
s majetkem.
Dejte nám to na starost!

•

‚‚

Lucie Sedmihradská
Co slíbíme,
to opravdu dotáhneme.
A nebude toho málo!

Zastupitelka Prahy 10, členka Finančního výboru a docentka na Vysoké škole ekonomické v Praze. Veřejnými
rozpočty a financováním obcí se zabývá nejen teoreticky,
ale i prakticky. Aktivně sleduje hospodaření MČ Praha
10 a navrhuje proveditelné změny. Díky jejím dotazům
je nyní veřejně dostupná řada důležitých dokumentů. Je
vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

evidenci veškerého nemovitého
majetku. Co Praze 10 patří a jak s tím
nakládá. Dáme to brzy do pořádku!
• Budeme investovat realisticky, ne
chaoticky. U opravených budov musíme
znát jejich účel a budoucí provozní
náklady. Tak tomu teď v mnoha
případech není. Zařídíme to!
• Z provozníme rozklikávací rozpočet
do úrovně jednotlivých faktur.
• Z ajistíme poctivá výběrová řízení.
Mimo jakoukoli pochybnost!
Z
 avedeme veskrze transparentní
kritéria veřejných zakázek.

Už nechceme,
aby se říkalo
Praze 10
„zátoka sviní“.

S čím si radnice neví rady
Naše radnice naprosto zoufale a neefektivně nakládá
se svým majetkem. Mnoho bytů a nebytových prostor
je dlouhodobě prázdných a nepronajatých. Několik
let nebyli současní radní schopni změnit špatnou
smlouvu na údržbu zeleně. Obdobně se nepodařilo
vysoutěžit kvalitnější a levnější správu obecních bytů.
Klíčové investice se realizují extrémně pomalu (kino
Vzlet, mateřské školy Nad Vodovodem a Bajkalská).

Jak to vidíme my
Majetek Prahy 10 umožňuje městské části naplňovat
funkce, které od ní občané očekávají. Proto je nutná jeho
pečlivá údržba a rozvoj, nikoliv rozprodávání na úkor
dalších generací. Hospodaření Prahy 10 bude maximálně
efektivní. Nemovitý majetek budeme spravovat tak,
aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj příjmů
Prahy 10. Budeme pravidelně soutěžit své dodavatele
a vyhodnocovat potřebnost nasmlouvaných dodávek.
Sestavíme plán investic. Budeme dbát na to, aby se
investice dotahovaly do konce. Systematicky se budeme
věnovat získávání dotací z českých i evropských zdrojů.

