
Proč ODS podpořila rozpočet na rok 2012 aneb úspěchy starosty Havlíčka 

 

V úvodníku měsíčníku Centrum se starosta Havlíček chlubí svými úspěchy za 
rok 2011. 

Modrý Raoul chce nejprve tyto zásluhy uvést na pravou míru: 

Projekt 42 multimediálních učeben v našich 9 základních školách byl vymyšlen 
v roce 2009, zahrnut do rozpočtu 2010 a stejně tak zpracován jako projekt 
Evropské Unie. Došlo pouze k opožděné realizaci v roce 2011. 

Vyhlášku 10/2008 o regulaci a provozování výherních hracích přístrojů 
zpracovala a prosadila přes zastupitelstvo města minulá radnice v roce 2008 po 
dvouleté bitvě; nyní se jedná pouze o novelu, kterou umožňuje až současný 
právní výklad. 

Projekt Regenerace sídliště Šalamouna byl zpracován již v roce 2006; každým 
rokem byla realizována jeho část. Každoročně se žádá Ministerstvo místního 
rozvoje o dotaci ve výši 4 mil Kč. V lednu 2011 bylo o tuto dotaci požádáno 
včas pouze díky návrhu opoziční ODS, jinak by ji obvod nedostal.  

Projekt „Estetizace hlavního nádraží“ se „narodil“ již v roce 2007, ke zpracování 
byl zadán Projektstudiu a aby mohl být schválen na financování z EU, musel být 
kvůli neschopnosti tehdejšího místostarosty Havlíčka řízen formou krizového 
managementu. Veškerá dokumentace pro žádost o financování byla zpracována 
do září 2010, tedy za minulé radnice. Opoziční ODS si po celý rok 2011ve 
spolupráci s úřadem regionální rady hlídala financování, které bylo umožněno 
po vysoutěžení projektu Svinovské mosty za nižší než předpokládanou cenu a 
takto vzniklé úspoře. 

Pánové Havlíček i Mouka se zkrátka opět chlubí cizím peřím. 

Zároveň je nutno pochopit hlasování ODS pro rozpočet 2012 – ona totiž 
hlasovala pro své projekty – Estetizace hlavního nádraží, Regenerace 
Šalamouna, ale i rekonstrukce domu Nádražní 24 a Tyršovy ulice. 

Modrý Raoul si nicméně stále láme hlavu, co nového vlastně levicová radnice 
pro obvod vymyslela. Jednu věc však určitě – sáčky na psí fekálie zdarma. 
Nevadí, že loni se jich rozdala pouhá třetina, letos se začne rozdávat to, co 
zbylo. 



Skutečností zůstává, že klíčové stavby prosadila a zdroje na ně z EU získala 
minulá radnice s lvím podílem ODS. V číslech: 

Estetizace hlavního nádraží 108 mil Kč (EU 103 a město letos 5) 

Revitalizace Komenského sadů 1. etapa 70 mil Kč (EU 46, město 24) 

42 multimediálních učeben pro 9 základních škol EU 14,6 mil Kč 

Celkem tedy z EU 164 mil Kč! 


