Podnět číslo 20030425070007
1) Podnět č.j.

20030425070007

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Nejvyšší kontrolní úřad, NKÚ

6) Co je třeba udělat

Nejvyšší kontrolní úřad nechť preventivně kontroluje efektivitu investičních záměrů
parlamentu.Více než poslance si národ musí hýčkat např. autory úspěšných vynálezů.
KOMENTÁŘ: doposud dostával poslanec 14 tis. Kč měsíčně jako přípěvek na bydlení. Byt za 5 ,3 milionu
Kč = "příspěvek" za 31.6 roků !!_ Ministr spravedlnosti Rychetský se vyjádřil, že příspěvek dostává
poslanec ke svému "žoldu". (viz TV 1)
(POZN.: mimopražští poslanci si losem rozdělují 47 bytů v budově adaptované nákladem 250 mil. Kč - 5
minut chůze od parlamentu. Vadná práce politiků nás ve shodném okamžiku připravila o 10,5 miliardy
(kauza TV NOVA), 350 milionů (kauza prodej krve), a to je zjevně jen špička ledovce. Viz např. historii
kuponové privatizace…..
KLÍČOVÁ SLOVA: parlament, PS, dům, byt, škoda, skromnost, Nejvyšší kontrolní úřad, bydlení, plat, žold,
plýtvání

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030425070007

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
29. 03. 2019
Sněmovna nakoupí za 5 milionů nejnovější bavoráky, celé v kůži. Ty současné jsou staré už dva roky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 09. 2017
Noví i staronoví češí poslanci dostanou (po volbách) opět nové přenosné počítače? Každý poslanec má
nárok na dva kusy, v ceně cca 58 tis Kč za kus - bez DPH?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 06. 2017
Průměrný plat profesionálních českých vojáků se pohybuje kolem 31 000 korun. S různými příspěvky,
odměnami a příspěvkem na bydlením si přijdu na částku kolem 55 tisíc korun měsíčně a na
zahraničních misích mají mnohem více. Přesto má armáda problémy s náborem nováčků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 11. 2016
Jsou zaměstnanci veřejné a státní správy ve službě nebo občanům velí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 03. 2016
1,5 milionu občanů žije na hranici chudoby, ale poslanci mají dost peněz i na velmi luxusní hodinky?
Ohlásil:
11. 01. 2016
Při nákupech aut a mobilních telefonů penězi daňových poplatníků plýtvá i policie?
Ohlásil:
03. 05. 2014
Aktuální platy politiků jsou ZDE.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

