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Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletin 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!  

Co je nového v zastupitelstvu MČ – rozpočet, prodej domů zahájen aj. 
Na únorovém zasedání ZMČ Praha 2 byl rozpočet MČ na rok 2014 schválen bez naší 
podpory. Důvodem je odstřihnutí opozice od diskuse při jeho přípravě a nedostatek 
detailních informací, souvisejících např. se správou majetku. Na druhé straně šlo o 
průlomové ZMČ, na kterém byl po letech příprav schválen prodej prvních dvou domů 
(Wenzigova 21, Bělehradská 48). Vymáhání náhrady škody 300 tis. Kč kvůli pokutě 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS) díky zakázce pro PM Partners z roku 
2009 se posunulo do dalšího dějství. Žádný z návrhů usnesení nezískal většinovou 
podporu, ani náš. Případem se bude zabývat zastupitelstvo na svém řádném zasedání 7. 
dubna. 

Bude prodej domů vůbec pokračovat? Mimořádné zasedání zastupitelstva 18. 3. 
2014 
ÚOHS zahájil správní řízení kvůli údajným nedostatkům ve výběrovém řízení na 
Rámcovou smlouvu na realizátora prodeje i na dílčí řízení pro část domů s označením 
„balíček č. 5“, čítající 23 domů. Kvůli rozhodnutí jak dále postupovat, je svoláno 3. 
mimořádné zasedání zastupitelstva na úterý 18. 3. 2014 od 18:00 s jedním bodem 
programu. OSB budou podporovat taková opatření, která nepovedou k pozastavení 
prodeje. Budeme Vás jako obvykle informovat, ale zájemcům o zprávy „z první ruky“ 
připomínáme, že zasedání zastupitelstva je veřejné, máte možnost osobní účasti.  

VI. výroční členská schůze OSB a volba vedení pro rok 2014 
Dne 12. 2. se konala VČS, na které byl zvolen nový výbor. Na následující schůzi výboru, 
s ohledem na stanovy, proběhla volba předsedy. Staronovým předsedou byl jednomyslně 
zvolen Ing. Martin Jírovec., novým místopředsedou sdružení se stal Ing. Michal Macháček, 
který se loni ujal komunikace s našimi domovními kontakty. Novou tváří ve výboru je Ing. 
Zdeněk Michl, zástupce OSB v dopravní komisi. 

Příprava na volby 2014. Získávání podpisů pod petici pokračuje! 
Abychom mohli kandidovat jako sdružení nezávislých kandidátů v letošních komunálních 
volbách a představit spoluobčanům volební program, potřebujeme opět do poloviny roku 
získat zhruba 3700 podpisů občanů Prahy 2-voličů. Sběr podpisů zajišťujeme 
prostřednictvím zástupců v jednotlivých domech. Prosíme, vyjděte jim vstříc! 
Chcete se více zapojit? Nemáte v domě určenou kontaktní osobu? Ozvěte se nám! 
Petiční podpisové archy jsou na našich webových stránkách i v kanceláři. Podpis pod 
volební petici nám mohou věnovat i Vaši známí či sousedé z jiných domů v Praze 2. 
Všechny aktivní pomocníky žádáme, aby archy s podpisy volební petice odevzdali 
v kanceláři OSB, Blanická 22 (vždy ve Čt 15:00-17:30 hod) nebo kontaktovali členy výboru 
pomocí emailu. Pokud možno do konce března, kdy provedeme vyhodnocení první vlny 
získávání podpisů.  
 
Děkujeme Vám! 
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