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Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci OS za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ P2, dostává
se k Vám nové vydání bulletinu OS. Je určen zejména těm z Vás, kdo nemají možnost získávat informace
z našich internetových stránek. Pokud není u Vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy!

Pozvánka na
Výroční členskou schůzi OS
Dovolujeme si Vás informovat, že V. výroční členská schůze OSB se bude konat

ve středu dne 20. února 2013 od 17.00 do 19.30 hod.
Zengerova posluchárna ČVUT na Karlově nám. 13, Praha 2.

Výběrové řízení na administrátora prodeje zatím bez nových informací
V současné době se očekává zdůvodnění některých uchazečů, proč jejich nabídkové ceny byly tak
nízké. Další postup ve věci by měl být diskutován 11. 2. na majetkovém výboru.

Rozpočet MČ na r. 2013 nebylo možné podpořit
Na zasedání zastupitelstva 4. 2. jsme koalicí navržený rozpočet nepodpořili. Je dílem komise pro
plánování a tvorbu rozpočtu, ve které opozice nemá žádného zástupce. Podílet se na práci komise
bez možnosti hlasování a v dopoledních hodinách, je pro nás prakticky nemožné. Rozpočet je
vyrovnaný z důvodu saturace z minulých přebytků. Takto za posledních cca 5 let zmizelo z účtů
750 mil. Kč. Péče o zeleň a památky jsou stále na prvním místě a to na úkor nutných investic do
domů. Na vědomé zanedbání bytového fondu ukazuje naprosté utlumení investic do domů a bytů,
což se dotkne nejen domů prodávaných. I z těch se získává nájemné, ale neinvestuje se do nich
přesto, že nikde není rozhodnuto, že se prodají. Za roky, kdy se zdlouhavě o prodeji rozhoduje,
chátrají ještě více. Sociální oblast a školství si v rozpočtu rovněž nepolepšily.

Petice proti zákazu volného pobíhání psů v Bezručových sadech
Ke dni 1. listopadu 2012 rozhodla Rada MČ Praha 2 o zákazu volného pobíhání psů v Bezručových
sadech. Vyhověla podnětu ředitelů škol, kteří se obávali o bezpečnost dětí, které psi mohou
obtěžovat a snaze, aby sady sloužily spíše dětem než pejskařům. Jako náhradní lokalita byla
určena část Sadů Svatopluka Čecha.
Svévolné rozhodnutí, nediskutované s početnou skupinou pejskařů, jaká v Praze 2 existuje,
vyvolalo vlnu nevole a petiční akci. Peticí se zabývala komise životního prostředí a rada MČ Prahy 2
na zasedání 5. února. Výsledné rozhodnutí je, aby zákaz pobíhání psů platil nadále s tím, že se
s odstupem toto rozhodnutí vyhodnotí. V koalici převládal názor příliš nediskutovat a rozhodnout.
OSB bude nadále v této věci vyvíjet aktivitu s cílem najít vhodnější řešení.

Zdroje financování činnosti OSB
Ceníme si Vaší podpory, vědomí, že společnými silami děláme maximum, i když cíle nemůžeme
z opozice stoprocentně dosáhnout. Klíč k realizaci má ale nyní vládnoucí koalice ODS+TOP09+SZ.
Potřebná publicita, veřejná shromáždění a šíření našich medií, provoz kanceláře atd., to vše stojí
peníze. OSB nejsou financováni ze strany státu ani radnice. Zastupitelé pro vás pracují zdarma a ve
svém volném čase. Pro činnost sdružení je proto klíčová disciplína našich členů při platbě členských
příspěvků Ověřte si prosím, zda máte uhrazen členský příspěvek (300,- Kč pracující; 50,- Kč
senioři, studenti a matky v domácnosti) za rok 2012 a nově i za rok 2013. Pro nápravu můžete
poplatek zaslat na účet 2800315245/2010 vedeného u Fio Banky s uvedením variabilního
symbolu: rodné číslo nebo číslo legitimace OSB, dále konstantní symbol 0308 a do zprávy pro
příjemce své jméno, zaplatit hotově v kanceláři OSB či na nadcházející výroční členské schůzi.
Těšíme se na Vás na členské schůzi. Zasílejte nám i nadále své podněty a návrhy.
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