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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!  

Přeměna spolku OSB – nyní jsme politickým hnutím 
Dne 21. června proběhla ustavující schůze politického hnutí OSB a následně mimořádná ukončovací 
členská schůze spolku OSB. Pokračujeme tak v plánu transformace, který byl schválen na Výroční 
schůzi spolku letos v únoru. Na základě rozhodnutí o dobrovolném ukončení činnosti je zahájena 
fáze likvidace spolku, která bude trvat několik měsíců až do výmazu z rejstříku spolků. Jako 
likvidátor byl ustaven Ing. M. Macháček, dosavadní místopředseda spolku. Členové politického 
hnutí schválili své stanovy, plán činnosti a potvrdili stávající výši členských příspěvků. Dále zvolili 
na dvouleté období devítičlenný výbor ve složení: Š. Collins, M. Jírovec, M. Kmoníček, D. Kůta, M. 
Mazancová, Z. Michl, L. Procházka, J. Šolc, J. Zárybnická (pozn.: všichni mají zkušenosti z práce ve 
výboru spolku, příp. orgánů MČ) a tříčlennou kontrolní a smírčí komisi: M. Jírovcová, S. 
Toumová, T. Tišerová. Na schůzi výboru a komise dne 29.6. pak byli zvoleni Zdeněk Michl jako 
předseda a Martin Jírovec jako místopředseda hnutí. Do čela komise byla zvolena Michaela Jírovcová.  

Poděkování všem členům spolku a výzva ke spolupráci v další etapě OSB 
Děkujeme všem členům spolku, kteří nám pomáhali a přestáli s námi doby nadějí, úspěchů, 
přetrvávajících očekávání i nejrůznějších komplikací. Jako formálně nový subjekt navážeme na 
dosavadní činnost v Praze 2. Děkujeme všem, kteří se již rozhodli stát se členem politického hnutí, 
nebo alespoň jeho registrovaným příznivcem. Vás, kteří možná ještě váháte, tímto vyzýváme – 
přidejte se k nám, zvažte brzy, jak moc s námi chcete i nadále táhnout za jeden provaz, nebo se i 
více zapojit. Aktivní účast občanů ve správě své obce je jedním z našich hlavních cílů! Formuláře 
přihlášek naleznete na webových stránkách v části věnované hnutí.  

Bydlení – prodeje, aukce, správa nemovitostí 
* První vlaštovky znovu rozeběhnutého procesu prodeje domů a bytů. V posledních týdnech Rada 
MČ schválila znalecké posudky na byty ve třech domech: Bělehradská 85, Balbínova 6 a 
Vinohradská 26. Na další posudcích se pracuje a budou postupně předkládány do RMČ. Podle 
očekávání jsou ceny ve srovnání s posudky z r. 2015 vyšší, znalci zohledňují nárůst cen nemovitostí 
v centru Prahy. * Dne 12. 6. se uskutečnil prodej 12 volných bytů formou aukce. Čtyři byty byly 
na adrese Čelakovského sady 12, dva na Masarykově nábřeží 2, další dva byty na Sokolské 26, tři 
byty byly z Rubešovy ulice 1 a jeden byt na náměstí Míru 3. Celkem za 101.850.000 Kč. I zde se 
projevil nárůst cen nemovitostí. * Nová akciovka Správa nemovitostí Praha 2 má za sebou 
první půlrok fungování. Podle dostupných informací má prý nejhorší za sebou a zvládá 
požadované. Nicméně, vnímáme rezervy v komunikaci s nájemníky a rychlosti oprav volných bytů. 
Od července jí do správy připadnou další nebytové prostory. V případě opakovaných problémů 
doporučujeme komunikovat dokumentovatelným způsobem, kromě telefonátů i emailem. 

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! 
* V červenci a srpnu bude přerušen provoz kanceláře OSB pro veřejnost. Kontaktovat emailem 
nás však můžete kdykoliv. * Zastupitelstvo MČ Praha 2 na svém 13. zasedání dne 19. června 
schválilo mj. zprávu o hospodaření za rok 2016, podporu státní i městské policii, granty, směna 
pozemku kvůli výstavbě jeslí v Ječné 29 apod. Z oblasti prodejů pak schválilo prodej dvou pozemků 
pod dříve prodanými domy a jednomyslně neschválilo zrušení předkupního práva u některých 
prodejů bytů, kdy kupující původně čerpali slevu za omezení dispozičního práva a nyní si to 
rozmysleli, zažádali o možnost doplatit a s bytem volně disponovat. * Příští jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 2 je plánováno na termín 18. září.  

Výbor i klub zastupitelů OSB Vám přejí hezké léto!  
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