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Prohlášení RÚzO Praha 5 a 13 z jednání konaného dne 26.4.2014.
RÚzO Praha 5 a 13 projednala na své plánované schůzce dne 26.4.2014 stav práce
Stálé pracovní skupiny „Pražské iniciativy“ po zasedání PÚR ze dne 11.2.2014. Tajemník
SPS Baubín seznámil PÚR se stavem agendy odškodného legislativní cestou. Konstatoval,
že byla společně se členy SPS Nedvídkem a Starým ukončena 2. etapa odškodného. Tím se
myslí, že na sekretariáty parlamentních politických stran byly doručeny základní dokumenty
v listinné i elektronické podobě pečlivě vyčištěné od gramatických chyb v dokumentaci,
kterou zpracoval kol. Kunzmann.
Baubín navrhl další opatření k zahájení 3. etapy, zvláště odvolání kol. Kunzmanna z
funkce předsedy SPS pro jeho nedostatečné organizační schopnosti a neúnosné chyby v
tvorbě spisů. V návrhu nového zákona, který se stále nachází na webových stránkách,
Baubín vyznačil 139 gramatických chyb, překlepů a věcných nedostatků. Na předsedu SPS
navrhl člena PÚR kol. Starého.
PÚR všechny návrhy Baubína zamítla a navíc vyslovila Pražákům nedůvěru.
Předseda Lampa vyslovil vůči SPS zcela nestydaté a nerealizovatelné finanční požadavky.
PÚR po té schválila taková organizační opatření k realizaci odškodného, která se v
minulosti již zcela jasně neosvědčila. Navíc předseda Lampa k 1.3.2014 odebral Baubínovi
pověření jednat na sekretariátech parlamentních politických stran o odškodném.
Vzhledem k popsaným skutečnostem ÚzO Praha 5 a 13 se od dalšího průběhu
odškodného legislativní cestou zcela distancuje. ÚzO Praha 5 a 13 si nepřeje počínaje
dnešním dnem 26.4.2014 v dalším průběhu realizace odškodného používat výrazy „Pražská
výzva 2012“ a „Stálá pracovní skupina“ (SPS). ÚzO Praha 5 a 13 nevěří, že současné
vedení PÚR VSR AČR bude v realizaci odškodného úspěšné, protože se dopouští stejných
chyb jako předešlé garnitury vedení naší republikové organizace za posledních 20 let.
Největší nepřítel odškodného je mezi námi.
Jednání RÚzO Praha 5 a 13 ukládá svému předsedovi Baubínovi, pro případ
neúspěchu současného vedení naší republikové organizace, vypracovat novou variantu
realizace odškodného legislativní cestou. Baubín tuto výzvu přijal, novou variantu
vypracuje a ve vhodné příležitosti přednese.
RÚzO Praha 5 a 13 ukládá svému předsedovi s tímto prohlášením seznámit KR
Praha VSR a prostřednictvím KR Praha PÚR VSR a tento text zveřejnit na webových
stránkách VSR.
V Praze dne 26.4.2014
Za správnost Petr Baubín – předseda ÚzO Praha 5 a 13.

