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Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod. 

Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletinu OSB. Je 
určen zejména těm z Vás, kteří nemají možnost získávat informace z našich internetových stránek. 
Pokud není u Vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy!  

Žádost o registraci politického hnutí OSB podána. Děkujeme za podpisy! 
S Vaší pomocí se nám podařilo získat 1250 podpisů pod petici pro vznik politického hnutí. Máme tak 
potřebnou tisícovku podpisů nutných k registraci hnutí na MV ČR. Žádost o registraci byla podána 
podle zákona, nyní vyčkáváme na její potvrzení. Děkujeme všem členům a příznivcům, kteří 
nám pomohli podpisy získat! Při sběru podpisů jsme v diskusi se spoluobčany získali rovněž 
zajímavé poznatky a náměty pro další činnost.  

Připravujeme přijímání členů, ustavení hnutí a ukončení činnosti spolku – termín 21.6. 
* Po potvrzení registrace hnutí od MV ČR zahájí přípravný výbor příjem členů na základě přihlášek, 
které členům rozešleme na e-mail. Příslušný formulář bude zveřejněn také na webových stránkách 
nebo ho zašleme na požádání. Protože nejde o nástupnictví, ale o založení nového subjektu, je 
alespoň formální přihláška nezbytná. Zájem o členství očekáváme především u stávajících členů OSB. 
Uvítáme však i nové zájemce, kteří se zajímají o správu městské části Praha 2 a chtějí se aktivně 
zapojit v rámci hnutí OSB. * Na 21. června připravujeme ustavující schůzi hnutí - zájemci, 
nezapomeňte včas zaslat přihlášku a rezervujte si termín! Na programu schůze bude volba výboru 
hnutí a schválení stanov. Do té doby je odpovědným orgánem přípravný výbor. * V souladu se 
schváleným záměrem transformace ze spolku na hnutí bude výbor spolku připravovat ukončení jeho 
dosavadní činnosti. Na 21. června je svolána i mimořádná ukončovací schůze spolku (viz pozvánka). 

Bydlení – prodeje, aukce, správa nemovitostí 
* Práce na přípravě prodeje dalších domů a bytů dle dříve schváleného seznamu pokračují. 
V přípravě jsou posudky na prodej domů družstvům. Pokračují i práce na prohlášení vlastníka a 
zpracování posudků pro prodej po bytech. Včetně aktualizací posudků pro byty v domech, které již 
jednou prošly procesem příprav a nezískaly potřebnou podporu v ZMČ loni v září. Posudky budou 
zohledňovat nárůst cen nemovitostí v centru Prahy. * Pokračují aukce na prodej volných bytů 
v domech dříve prodaných po bytech. Byla schválena pravidla a vybrán dodavatel na realizaci. 
Aktuálně MČ Praha 2 vypsala 12.5. na prodej dalších 12 bytů aukci, která proběhne 12.6. V letošním 
roce má být do aukce dáno celkem přes 40 bytů. * Správa nemovitostí má po transformaci ještě 
některé „mouchy“ k vychytávání. Ne všichni nájemníci obdrželi do konce dubna vyúčtování služeb za 
loňský rok a budou žádáni o strpení. Snažíme se také, aby v případě zamýšlených rekonstrukcí a 
oprav byli nájemníci včas informováni.  

Další aktuality ze spolku a z Prahy 2 
* Stále hledáme zájemce o aktivní zapojení v některém z témat, kterému se věnují komise Rady a 
výbory Zastupitelstva. Máte zájem, podněty? Na libovolné téma samosprávy? Kontaktujte nás! 
S nápady i dotazy můžete přijít do kanceláře OSB ve čt. 25.5. v 17 na setkání se 
zastupiteli. * V poslední době se vyskytly další stížnosti, podněty kontrolním orgánům či očerňovací 
kampaně na OSB i koalici. Ubezpečujeme, že se nepromítají do naší práce na radnici. Koaliční 
program platí vč. pokračování prodeje. Místostarostka M.Mazancová má naši plnou důvěru a 
podporu. * Na 12. jednání ZMČ 24.4. byly schváleny prodeje dalších čtyř pozemků pod dříve 
prodanými domy. * Byla schválena změna našeho zástupce ve Finančním výboru ZMČ, kdy M. 
Macháček nahradil P.Kobyláka. * Byly též schváleny finanční prostředky na opravy chodníků, na 
jejichž špatný stav (výtluky dlažby) lze upozornit např. pomocí infolinky. * M.Jírovec upozornil na 
problém zatěžování obyvatel Rašínova nábřeží nadměrným hlukem z některých akcí a zařízení na 
Náplavce. * RMČ schválila nového poskytovatele služeb ostrahy v parcích Havlíčkovy sady, 
Folimanka, Karlovo nám. a dětských hřišť v Riegrových sadech a U Vodárny. * RMČ schválila návrhy 
na dotační podporu v rámci programů vypsaných v lednu t.r. (sociální, mimoškolní aktivity, kultura, 
sport aj.). K projektům s podporou nad 50 tis. Kč se bude ještě vyjadřovat v červnu ZMČ.  
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