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Občané za spokojené bydlení (OSB)
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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 zastupitelstvo konané 8. dubna 2013
Zastupitelstvo bylo, s ohledem na požadavek magistrátu na projednání návrhu Územního
plánu, nečekaně předsunuto na pondělí 8. dubna. Na jednání máme připraveny vlastní
body, díky kterým hodláme ještě lépe pracovat ve Vašem zájmu. Přijďte proto v 15.00
hod do zasedacího sálu v 6. patře, sledujte dění, ptejte se a podpořte své
zastupitele.

Interpelace občanů na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2
Starostce MČ jsme navrhli změnu Jednacího řádu zastupitelstva s tím, že požadujeme
umožnění interpelací občanů Prahy 2 na zasedáních zastupitelstva v předem
určeném čase. Tato možnost by pro občany měla po odsouhlasení platit od červnového
jednání. Trváme na zveřejnění dotazů i odpovědí i na webových stránkách MČ, nejen
zaslání písemného stanoviska tazateli. Podobná praxe je zavedena v řadě jiných obcí
s cílem posilovat otevřenost a vstřícnost k občanům. Radnice náš návrh přijala pozitivně,
navrhla další úpravy a na zastupitelstvu dne 8. dubna bude předmětem hlasování. Od 17.
června (následující ZMČ) by tak měla být možnost interpelace uplatnit.

Máte pochybnosti při vyřizování přechodu nájemní smlouvy?
Dostali jste se do situace, kdy řešíte přechod nájemní smlouvy k bytu? Zdají se Vám
postupy úřadu nestandardní? Máte jakékoliv pochybnosti a nevíte si rady, zda případně
podepsat jakoukoliv změnu oproti nájemní smlouvě původního nájemce? Neváhejte a
navštivte nás v kanceláři OSB v Blanické 22 nebo nám pošlete e-mail na info@osbpraha2.cz. Tomuto tématu se intenzivně věnujeme a vítáme každou sdělenou zkušenost.

5. výroční členská schůze
Dne 20. 2. se konala VČS, na které byl členy zvolen na období jednoho roku výbor OSB.
Přítomní byli seznámeni s činností OSB a s hospodařením (výroční zpráva). Byl představen
Plán činnosti na rok 2013 vycházející i z výsledků on-line ankety, v níž nám své názory na
činnost sdružení vyjádřilo 154 členů. Důležitým úkolem je aktivnější zapojení členů a
oslovení dalších cílových skupin kromě nájemníků obecních bytů. V diskusi jsme
zodpovídali dotazy na vývoj v oblasti prodeje domů a bytů, týkající se přechodů nájemních
smluv a hospodaření MČ. Všechny dokumenty z VČS jsou zveřejněny na webu OSB, lze do
nich nahlédnout i při návštěvě kanceláře.

Nové články z webu na Váš e-mail
Připravili jsme pro Vás možnost zasílání přehledu nejnovějších článků z webu OSB přímo
na Váš e-mail. Na výběr je denní, týdenní nebo měsíční přehled. Napište nám na mail OSB
Vy, kteří o službu máte zájem, zařadíme Vás do systému.

Možnosti úhrady členských příspěvků
Ověřte si prosím, zda máte uhrazen členský příspěvek (300,- Kč pracující; 50,- Kč
senioři, studenti a matky v domácnosti) za rok 2012 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, nebo zaplatit hotově v kanceláři OSB. Věříme, že nás
podpoříte, pokud máte zájem o koupi svého bytu za dostupnou cenu, nezvyšování nájmu
či transparentní správu obecního majetku. Být členem OSB se vyplatí. Děkujeme Vám.
www.osb-praha2.cz, info@osb-praha2.cz,

Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2 Čt 15.00-17:30 hod

