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Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletinu Novinky
hnutí 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!
Rozpočet Prahy 2 schválen – bude mít dopad na každého z nás
Dne 26. února proběhlo 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2. Kromě jiného schválilo rozpočet a
plán zdaňované činnosti na letošní rok. Složitá čísla? Pro někoho asi ano. Jde však o nejdůležitější
dokument samosprávy, který bude mít dopad na každého z nás. To je také důvod, proč hnutí OSB
působí na radnici a proč nám v tom můžete pomoci i Vy. Výdaje na rok 2018 jsou plánovány ve výši
722 mil. Kč, více než dříve. Z toho 252 mil. Kč na investiční výdaje. Mělo by proto dojít na opravy
domů a bytů, opravy škol, úpravy parků a zeleně, opravy chodníků, dosadbu stromů
v ulicích, ale i investice v sociální oblasti. V rámci běžných (neinvestičních) výdajů dojde po
letech ke stabilizačnímu navýšení mezd pracovníků úřadu i organizací zřizovaných MČ. V rámci
samostatného balíku peněz v tzv. zdaňované činnosti, kam proudí také vybrané nájemné, se plánují
další opravy domů a bytů. Až uslyšíte, že na něco nejsou peníze, doporučujeme se více zajímat a
třeba dávat podněty na potřebné opravy. Chcete získat podrobnější přehled o financování různých
oblastí samosprávy, třeba i ve srovnání s minulými roky? Na webu je aplikace Rozklikávací rozpočet
(má jej kdekterá obec a MČ). Zkuste jej prozkoumat! Je krokem ke zvýšení transparentnosti, ale prý
je o něj malý zájem.
Bydlení – prodeje, aukce, nájmy, správa nemovitostí
* Prodej domů a bytů oprávněným nájemníkům značně pokročil na 16. ZMČ. Byl schválen prodej
dalších 11 domů (po bytech), které i po aktualizaci znaleckých posudků splnily akceptační podmínky.
Přípravy k prodeji pro další domy ze seznamu (včetně tzv. 5. balíčku) probíhají podle nedávno
aktualizovaného harmonogramu. Další várka bude připravena na 17. ZMČ v dubnu. * Prodej
volných bytů v aukcích rovněž pokračuje. Na únorovém ZMČ byl schválen prodej 11 bytů na
základě výsledku listopadových aukcí. * Aukce pronájmu bytů se nadále připravují. Jakmile budou
dokončeny rekonstrukce volných bytů k pronájmu, bude vypsána aukce. O termínu bude MČ i my
včas informovat. * Pokračují i prodeje pozemků pod dříve prodanými domy. Na ZMČ byly
schváleny další dva. * Radou MČ prošlo zvýšení nájemného u smluv na dobu neurčitou o roční
míru inflace ve výši 2,5%. Průměrné smluvní nájemné z aukcí v r. 2017 činilo 193 Kč/m2. Tzv.
základní nájemné zůstává v r. 2018 ve výši 132 Kč/m2. * Průběžně se věnujeme i tématu správy
majetku a fungování akciovky Správa nemovitostí Praha 2. Jistě je stále co zlepšovat.
Diskutujeme témata pasportizace, volné byty, komunikace s nájemníky a další. Víte, jaké investice a
opravy jsou plánovány v domě, kde bydlíte? Máte zajímavé postřehy a podněty? Napište nám!
Další aktuality z Prahy2
* Na 16. ZMČ bylo schváleno též: přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2; konečná zpráva a
účetní závěrka likvidace OPBH; podnět na změnu Územního plánu pro proluku v Perucké; nesouhlas
s návrhem novely zákona o odpadech; příspěvek na 23. Reprezentační ples na Vinohradech; stejný
počet zastupitelů jako dosud (tj. 35) pro podzimní komunální volby aj. * Byla vyhlášena výzva na
podávání návrhů na udělení nových čestných občanství Prahy 2 (prostřednictvím zastupitelů, do
24.4.) * Babybox na radnici Prahy 2 v neděli 18. 2. zachránil další miminko. * Praha 2 ocenila
příslušníky záchranných složek, kteří v lednu zasahovali u požáru hotelu v Náplavní ulici. * Praha
2 si připomenula v únoru dvě významná výročí - památku obětí nešťastného náletu na Prahu 14.
února 1945 a 95 let od úmrtí Aloise Rašína, zastřeleného u domu v Žitné ul. * Na duben se
připravuje ohlédnutí do hlubší minulosti. Připomeneme si někdejší Kapli Božího těla a Krve a svátek
Kopí a Hřebů z dob Karla IV. * O budoucí podobě Karlově náměstí proběhla diskuse
uspořádaná Institutem plánování a rozvoje. Na realizaci bude zřejmě třeba ještě delší dobu počkat. *
Oblíbené farmářské trhy na Náplavce zahájily v únoru novou sezónu. Trhy na Tylově náměstí
zahájí 5. března. Na náměstí Míru se budou konat od 17. března Velikonoční trhy. Dne 26. března
zde proběhne tradiční akce MČ Modré pondělí u Ludmily. *
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