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Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý čtvrtek 15.00-17.30 hod. 

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!  

Co nového na radnici? 
Již od prosince pracujeme v Radě MČ Praha 2 ve složení rozšířeném o třetího zástupce  OSB, kterým 
je Jana Pospíšilová. OSB se ujali předsednictví Finanční komise Rady MČ. Pokračuje proces prodeje 
bytů v dalších domech. Na březnové zasedání Zastupitelstva MČ je připravena ke schválení nová 
sada bytů, které prošly úspěšně celým procesem příprav prodeje. Pro jednání Rady MČ dne 15. 
února byl připraven materiál k zahájení podlimitního řízení k zakázce na dodavatele služeb pro prodej 
domů z tzv. 5. balíčku a dvou dalších. Z důvodu možného zpochybnění postupu MČ ze strany 
nájemníků jednoho z domů a zmaření veřejné zakázky došlo k odložení tohoto bodu na některé 
z příštích zasedání RMČ. Byla vypsána zakázka na dražebníka aukcí vybraných volných bytů 
v domech k prodeji po bytech. Pokračují přípravy na transformaci správy majetku a založení 
obchodní společnosti MČ. V této souvislosti bude připravováno i zavedení institutu domovnictví 
a zvýšení zpětné vazby od nájemníků obecních domů. MČ s ohledem na postoje nájemníků upustila 
od záměru na vybudování jeslí v domě Na Slupi 12 a 14. Další informace naleznete na webových 
stránkách MČ i OSB.  

Zastupitelstvo MČ Praha 2 bude jednat 7. března 2016  
6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se koná dne 7. 3. 2016 od 15.00 hodin 
v jednacím sále č. 614 v 6. patře budovy ÚMČ Praha 2. O čem se bude jednat? Rozpočet a plán 
zdaňované činnosti na letošní rok, úpravy územního plánu, transformace správy majetku  - založení 
obchodní společnosti, ale také prodej bytových jednotek v dalších domech. Přijďte!  

Výroční členská schůze a nový výbor OSB 
Dne 17. února proběhla 8. Výroční členská schůze spolku OSB. Byly odsouhlaseny Zpráva o činnosti 
a hospodaření za rok 2015, Plán činnosti a rozpočet na rok 2016, Záměr transformace OSB ze spolku 
na politické hnutí a také byl ustaven nový výbor OSB na další jednoleté funkční období. Z 15 
kandidátů byli tajným hlasováním do nového výboru zvoleni: Daniel Kůta, Jana Pospíšilová, Michaela 
Mazancová, Petr Vyskočil, Miloš Kmoníček, Karim Pinto, Jana Zárybnická, Michal Macháček, Luboš 
Procházka, Otto Hoffmann, Zdeněk Michl, Martin Jírovec, Jaroslav Šolc. Pan Dan Richter nadále 
zůstává členem spolku OSB. Výbor bude realizovat další kroky v souladu s plánem činnosti, 
programem OSB i koaličními závazky klubu zastupitelů. Držte nám palce!  

Zajímá Vás život v Praze 2 a chcete se zapojit do dění? Ozvěte se nám! 
Pokud Vás zajímá spokojené bydlení a život v městské části i co dělá OSB, nabízíme možnost zapojit 
se do činnosti našeho spolku. Hledáme nové členy a příznivce, kteří by se chtěli více zapojit do našich 
aktivit. Uvítáme, pokud do našeho spolku přivedete další občany Prahy 2.  
Pod vedením nového výboru se spolu s Vámi budeme věnovat jak zlepšení vnitřního chodu spolku, 
tak prioritním tématům v oblasti bydlení a prodeje domů a bytů, ale i dalším tématům, která se týkají 
života v Praze 2 (sociální tématika, doprava, školství, bezpečnost, kultura aj.). V nejbližší době bude 
opět zprovozněna diskuse na našich webových stránkách, chceme uvést do provozu sekci 
s informacemi a diskusí pro členy, můžete nás kontaktovat mailem nebo navštívit v kanceláři. 
Kontaktní údaje jsou uvedeny v zápatí těchto Novinek.  
Kancelář OSB je vždy otevřena každý lichý čtvrtek od 15.00 do 17.30 hod, rádi se zde s Vámi 
setkáme. Stávající členy upozorňujeme na povinnost uhradit členské příspěvky za rok 2016 do konce 
března. Zájemci o členství mohou v kanceláři podat přihlášku, kterou se dále bude zabývat výbor. 
Přihlášku i důležité informace k naší činnosti naleznete na webových stránkách www.osb-praha2.cz. 
Těšíme se na Vás, na Vaše nové podněty i na spolupráci při jejich realizaci!  
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