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Prázdniny, dovolené … 
Uplyne ledva týden a budeme mít léto. Soudě podle meteorologů, mohu si spolu 
s Vladislavem Vančurou povzdechnout dopředu „tento způsob léta, zdá se mi 
poněkud nešťastným“. Možná i nejen ohledně počasí ... 
Ale co, přec jen nastává čas určený k načerpání nových sil během dovolené na 
zotavenou a u dítek čas prázdninový. Jako kluk jsem se na prázdniny vždycky těšil, 
vždy mne prázdninový pobyt něčím obohatil. Stran onoho obohacení o dojmy a zá-
žitky si nemohu stěžovat ani na čas dospělosti, ať již to bylo na letních táborech 
v rámci celoroční činnosti mého oddílu ochránců přírody (již to samo o sobě bylo 
velkým dobrodružstvím, protože téměř 20 let se konaly ilegálně) a později na 
táborech s vysoce odborným zaměřením na biologii a chemii. Tím nechci říci, že 
normální dovolená mi nic nepřinášela, právě naopak. Tak nepochybně budu 
obohacen o své dovolené i letos, protože mi poprvé bude dopřáno trávit ji s malými 
vnoučky i jejich rodiči.  
Vím, že to vše, co zde vyprávím, je pro politické dění bezvýznamné, a to i pro ko-
munální v naší Praze 2. Myslím dokonce, že v této oblasti, tedy té komunální 
politiky, moc poklidné to léto nebude. Dost možná, že z pohledu novinářů a publi-
cistů ani nebude okurkovou sezónou. Nechme se tedy překvapit, s čím nově vytvo-
řená, opět pestrobarevná, koalice přijde. Věřím, že se ale pro nás – OSB – nic 
překvapivého neudá. 
A tak Vám všem přeji – užívejte si darů léta, sluníčka, vody a čistého vzduchu 
plnými doušky.  

Otto Hoffmann 
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probírají v radě, ve finanční komi-
si, ve finančním výboru, v zastupi-
telstvu a ještě členové koalice ve 
zvláštní komisi bez opozice. Všude 
s majoritou koalice! Jaký je asi roz-
díl mezi usnesením rady a komise, 
když v obou případech „nepřekáží“ 
opozice? Považuji to za formálnost 
nejvyššího stupně a plýtvání časem 
lidí, kteří jsou ve většině orgánů 
účastni. Navíc to lze považovat za 
písek vhozený do očí opozičním 
zastupitelům, bude-li se rozhodovat 
bez jejich účasti v jakési komisi 
pro nejdůležitější otázky činnosti 
územního samosprávného orgánu, 
jakými tvorba a kontrola rozpočtu 
jsou. Nepochybuji ani vteřinu, že v 
této komisi bude mít nejsilnější 
slovo právě paní starostka. Vyvstá-
vá tady zásadní otázka: k čemu je 
to dobré? Jedině snad odstřihnout 
bývalého starostu od rozpočtu. 

ZK 
 

Rada městské části 
Praha 2 se usnesla zrušit 
nadlimitní veřejnou 
zakázku 
Rada městské části Praha 2 při-
jala na svém 11. řádném jednání 
dne 29. května 2012 usnesení 
k dalšímu postupu v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku „Vý-
běr externího dodavatele služeb 
v souvislosti s prodejem části by-
tového fondu městské části Praha 
2“. Vzhledem k procesní chybě, 
kterou nezpůsobili pracovníci 
ÚMČ Praha 2, se rada rozhodla 
zakázku zrušit. 
Problém nevznikl ze strany zadava-
tele, tedy ÚMČ Praha 2. Zahájení 
veřejné zakázky bylo městskou částí 
řádně podáno, jak vyplývá ze 
sdělení provozovatele Věstníku ve-
řejných zakázek společnosti Ness 
Czech, s.r.o.:  
„Při kontrole uveřejňování vyhlá-
šení pro účely zákona o veřejných 

zakázkách bylo Ministerstvem pro 
místní rozvoj zjištěno, že ve Věst-
níku veřejných zakázek byla uve-
řejněna některá vyhlášení pro nad-
limitní veřejné zakázky, která ne-
byla uveřejněna v TED. Vzhledem 
ke skutečnosti, že zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách v § 146 odst. 1 písm. b) 
ukládá povinnost uveřejnit vyhlá-
šení v Úředním věstníku Evropské 
unie pro nadlimitní veřejné zakáz-
ky, jedná se o potenciální porušení 
zákona o veřejných zakázkách 
a s ohledem na možnou diskrimina-
ci zahraničních dodavatelů i o po-
rušení příslušných směrnic EU.“  
Procesní chyba tedy spočívá v ne-
dodržení povinnosti zveřejnění za-
kázky v Úředním věstníku Evrop-
ské unie (TED), za což Praha 2 
nenese zodpovědnost, jak je patrné 
z citace části dopisu z Ministerstva 
pro místní rozvoj:  
„Ministerstvo pro místní rozvoj 
v současné době ve spolupráci 
s provozovatelem Věstníku veřej-
ných zakázek a Úřadem pro úřední 
tisky Evropských společenství na-
stalou situaci důkladně prověřuje 
a jsou připravovány návrhy ná-
pravných opatření…  
Za nastalou situaci se zadavatelům 
omlouváme a Ministerstvo pro 
místní rozvoj ve spolupráci s pří-
slušnými institucemi se bude snažit 
minimalizovat negativní dopad této 
situace.“ 
Rada městské části Praha 2 se 
rozhodla zakázku zrušit, aby se 
předešlo pochybnostem o regulér-
nosti zadávacího řízení (nedodržení 
jedné ze zásad zákona o veřejných 
zakázkách, a to „rovného přístu-
pu“ – zejména z pohledu dalších 
potenciálních zahraničních ucha-
zečů) a případným, byť nezavině-
ným, sankcím ze strany různých 
kontrolních orgánů. 
Protože městská část Praha 2 tuto 
situaci nezavinila, prověří možnosti 
uplatnění náhrady škody vůči pro-
vozovateli Věstníku. 
 

Náplavka s trhy 2011, foto Otto Hoffmann 
Tolik tedy citace z Internetu a 
tisku. Výsledek lze shrnout do 
jedné věty: další průtahy značící 
jediné – letos se už těžko něco 
prodá. 
Podíváme-li se na oficiální stránky 
MČ Praha 2, shledáme, že tam stále 
visí „jasná pravidla“ prodeje bytů a 
domů. Na témže webu v odkazu 
Prodej bytů, také stále naleznete, že 
si mohou nájemci formu vybrat 
s odkazem na Pravidla. Tato strán-
ka „dotazů“ byla aktualizována 21. 
října 2011. Skutečnost je ovšem 
jiná. Pravidla, což jsme (OSB) avi-
zovali už při jejich schvalování, vů-
bec jasná nejsou. Mají tolik děr 
a neřešených problémů, že to ještě 
dlouho potrvá, než se je podaří 
„vyčistit“. A co je pro nájemníky 
obecních bytů nejpodstatnější – 
cena – hned tak dořešena nebude. 
Stále se hauzíruje s různými odha-
dy, ale o žádném nelze s jistotou 
říci, že je správný. A to nechci za-
bíhat do podrobností s jejich zadá-
váním městskou částí, včetně nedo-
držení usnesení jejich vlastních 
orgánů. Mimo to již všichni víme, 
že ani možnost rozhodnutí mezi 
dvěma variantami pro většinu ná-
jemníků nebude možná. 

z veřejných zdrojů připravil OH 

Náplavka před 50 lety, foto archiv 
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VVáážžeenníí  ččlleennoovvéé  aa  oossttaattnníí  
nnáávvššttěěvvnnííccii  nnaaššíí  
kkaanncceelláářřee,,  oommlloouuvváámmee  ssee,,  
aallee  zz  tteecchhnniicckkýýcchh  ddůůvvooddůů  

bbuuddoouu  nnáávvššttěěvvnníí  hhooddiinnyy  vvee  ččttvvrrtteekk  
1144..66..22001122  aažž  oodd  1166::0000  ddoo  1177::3300  hhoodd..  
DDěěkkuujjeemmee  zzaa  ppoocchhooppeenníí..  

VVeeddoouuccíí  kkaanncceelláářřee   

 

Prohlášení zastupitelů Žižkov [nejen] sobě k rozpadu koalice v Praze 3 
(Praha 3 – 11.6.2012) Rozpadající se koalice ODS a TOP09 nikdy neměla podporu zastupitelů Žižkov (nejen) 
sobě. Od svého začátku totiž odporovala základním programovým cílům ŽNS: nadále prosazovala předražené 
rekonstrukce panelových domů, nebyla schopna sdělit občanům, kdy přijdou na řadu v privatizaci, 
nastavit takové slevy, které by umožnily privatizovat spravedlivě, prosazovala změnu územního plánu 
ve prospěch nové kapacitní silnice do centra Žižkova (tzv. Jarovské spojky), nebyla schopná zprůhlednit 
a zefektivnit hospodaření akciových společností holdingu městské části, pokračovala v přípravě výstavby 
nákladných a nerentabilních podzemních garáží na náměstí Jiřího z Poděbrad, nepřipustila pluralitu názorů 
v Radničních novinách atd.  
Pozorujeme zároveň, že v TOP 09 sílí hlasy, které se s tímto hodnocením ztotožňují: ani TOP 09 nemůže 
prosazovat v koalici s ODS svůj program. Spory uvnitř koalice i samotné TOP09 vyústili v nedávné době až 
k vyloučení dvou radních za TOP 09 ze strany. Proto jsme spolu se zastupiteli z ČSSD vyhodnotili jako 
smysluplné vyvolat mimořádné zastupitelstvo a pokusit se na něm stávající Radu MČ Praha 3 odvolat a vytvořit 
stabilní koalici, která bude pro Žižkov a Vinohrady znamenat změnu, kterou většina kandidujících subjektů 
v komunálních volbách 2010 slibovala.   
Mimořádné jednání zastupitelstva MČ Praha 3 se uskuteční 12.6. od 17:30 v ve velkém sále hotelu Amedia 
Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3. 
Kontakt:  
Matěj Stropnický, předseda klubu zastupitelů ŽNS 
matstrop@volny.cz 
605 344 748 
Martina Chmelová, místopředsedkyně klubu zastupitelů ŽNS 
chmelovam@seznam.cz 
603 317 997 
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Vážení čtenáři, 
redakce OSoBáčku má zájem na neustálém zvyšování úrovně časopisu přesto, že vychází teprve jeho třetí 
ročník. Záleží nám na tom, aby každé číslo bylo bohaté na informace o dění v naší městské části, a to nejen na 
radnici a v zastupitelstvu, ale i v našem sdružení. Snažíme se proto o tematickou i žánrovou vyváženost. 
Budeme Vám vděčni za všechny podněty, které mohou pomoci dalšímu zkvalitňování OSoBáčku.  
Abychom si utvořili co možná nejúplnější představu o složení naší čtenářské obce i jejích názorech a 
požadavcích na časopis, předkládáme Vám tuto průzkumovou anketu, za jejíž vyplnění a zaslání na adresu 
redakce předem děkujeme.  

Pokyny pro vyplňování ankety: 
Postačí, jestliže zaškrtnete zvolenou variantu odpovědi, nebo na místech k tomu určených stručně sdělíte svůj 
názor – případně můžete přidat další list. Uzávěrka ankety je 30.6.2012. 

Anketu je možno vyplnit přímo na webových stránkách http://www.osb-praha2.cz/cz/anketa-osobacek, nebo ji 
vyplněnou odeslat elektronicky na osobacek@osb-praha2.cz, popřípadě doručit osobně do naší kanceláře OSB 
o.s., Blanická 22, 120 00  Praha 2, či tamtéž zaslat poštou. 
  
Odesílatel (dobrovolný údaj – jméno a příjmení, titul, adresa): ................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 

1. Člen OSB o.s.:     a) ano 
       b) ne 
      c) příznivec 

2. Do které věkové kategorie patříte:  a) do 30 let 
      b) 31 – 60 let 
      c) nad 60 let 

3. Sociální postavení:   a) studující 
      b) pracující 
      c) v důchodu 

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  a) základní 
      b) středoškolské 
      c) vysokoškolské 

5. Jak dlouho znáte OSoBáček:  a) setkávám se s ním poprvé 
      b) od počátku 
      c) náhodně 

6. Jak se k Vám OSoBáček dostává: a) e-mailem  
      b) čtu ho na webu OSB, nebo si ho z webu OSB stahuji  
      c) je vyvěšován v domě 
      d) náhodně 

7. Jak často OSoBáček čtete:  a) pravidelně 
      b) občas 
      c) výjimečně 

8. Kolik dalších členů ve vaší domácnosti OSoBáček čte? a) žádný 
         b) 1 – 2 
         c) 3 a více 

Čtenářská 
anketa 
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9. Po přečtení OSoBáček:   a) celý uchováte 
      b) uchováváte jen části 
      c) neuchováváte (případně jen v elektronické podobě) 

10. OSoBáček se mi celkově:  a) líbí 
      b) nelíbí 
      c) líbí s výhradami (prosíme, vypište): ............................... 

11. Jak hodnotíte OSoBáček z hlediska (označte křížkem v každém řádku): 
 velmi dobrá vyhovující nutno zlepšit 
množství informací    
aktuálnosti informací    
srozumitelnosti    
zajímavosti článků    
výtvarného dojmu    

12. Kterým rubrikám dáváte přednost (pokuste se číselně označit pořadí vašeho zájmu): 
Úvodníky 
Radniční okénko 
Aktuální kauzy 
Akce OSB 
Z naší pošty 
Informace z kanceláře 
Články 

13. OSoBáček by se měl v budoucnu zaměřit spíše na (můžete vybrat i více možností): 
a) kauzy, problémy a skandály v Praze 2, o kterých se v radničních Novinách Prahy 2 nedočtete 
b) rozvíjení informovanosti občanů v otázkách bydlení 
c) popularizaci aktivit OSB, výboru i jednotlivých funkcionářů 
d) informace o jednotlivých zastupitelích OSB, čemu se na radnici věnují (rozhovory, reportáže) a 

rozvíjení informovanosti občanů o činnosti členů OSB v  komisích a výborech RMČ a ZMČ 
e) vzájemnou výměnu a sdílení informací, zkušeností a postřehů – prostor pro pisatele z řad čtenářů 
f) další občanská sdružení fungující v Praze 2 a postupně je představovat  

14. Další vaše připomínky a návrhy k obsahu i formě OSoBáčku (prosíme, vypište): ..................... 
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 

Děkujeme vám za Váš čas, který jste věnovali vyplnění ankety. 

Rádi uvítáme, když nám pomůžete OSoBáček spoluvytvářet tím, že nám budete zasílat své příspěvky ve formě 
krátkých textů (cca 1 str. A4 ve Wordu, font Times New Roman 12 p, nebo Ariel 10 p) a fotografií z Prahy 2. 
Příspěvky se mohou týkat aktivit správních firem, bydlení, ale i života v Praze 2. Příspěvky i fotografie nám 
zasílejte v elektronické podobě (na výše uvedenou adresu). 

Za zaslané příspěvky Vám děkujeme.  
redakce OSoBáčku 

 
 

 

 

 


