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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!
Bydlení – prodeje, aukce, nájmy, správa nemovitostí
* Prodej domů a bytů oprávněným nájemníkům pokračuje podle harmonogramu aktualizovaného
na konci února. RMČ doporučila 19. března zastupitelstvu schválit prodej dalších 4 domů (po bytech)
a u 2 domů rada schválila předložení nabídky koupě. Další sada bodů k prodeji bude připravena na
jednání RMČ 9. dubna, kdy bude rada schvalovat i program 17. ZMČ, plánovaného na termín 23.
dubna. Schválení prodejů družstvům je podmíněno vyjádřením magistrátu. * Aukce pronájmu
bytů se uskutečnily 26. března, kdy byl vysoutěžen pronájem 14 bytů. Ceny nájemného se nadále
šplhají vzhůru. Většina bytů byla soutěžena v modelu jednokolových aukcí. Budeme prosazovat
zvýšení podílu aukcí dvoukolových se zvýhodněním rezidentů Prahy 2, ale i posílení opatření proti
zneužívání pronajatých bytů k jiným účelům než k rezidenčnímu bydlení. * Prodej volných bytů
v aukcích bude rovněž pokračovat, další várka se připravuje na červen. * Bytová politika – je
tématem diskuse v dubnových Novinách Prahy 2. Udělejte si názor! Rada schválila několik dalších
případů podpory podle pravidel sociální bytové politiky. * Stále se průběžně věnujeme i tématu
správy majetku a fungování akciovky Správa nemovitostí Praha 2. I přes dílčí pozitivní
zprávy je stále co zlepšovat. Pro zadávání požadavků a kontrolu jejich realizace byla zahájena tvorba
aplikace E-domovník. Avšak než bude uvedena do provozu, volejte a pište jako dosud. Nicméně,
opakovaně Vás vyzýváme – máte-li zajímavé postřehy a podněty (dobré i špatné), napište
nám!
Participace a další témata OSB v přípravě na volby – chcete do toho jít s námi?
* Cizí slovo „participace“ jste možná už zaslechli, třeba v souvislosti s rozpočtem. Skloňuje se ale i
v urbanismu a v přípravě nejrůznějších investic a služeb. Vyjadřuje řízenou snahu zapojit veřejnost
do konzultací při rozhodování o tom, co obec potřebuje, aniž by byl narušován princip zastupitelské
demokracie. Všude se o ní čím dál více hovoří a může mít různé podoby. Měli jsme ji již
v předchozích programech a budeme ji prosazovat i nadále. Stejně tak i další témata spokojeného
bydlení preferující jistoty dlouhodobých rezidentů před výhradně ekonomickými tlaky. Chcete do toho
jít s námi? Uvítáme nové členy a příznivce, zájemce s přehledem o tématech řešených
samosprávou, kontaktní osoby v domech, vaše podněty a nápady. Zkrátka, uvítáme všímavé
lidi s nápady, kteří dokážou nejen poradit, ale třeba i přiložit ruku k dílu. Nenechávejte vše na
druhých, zajímejte se, zkuste být aktivními! Spokojený život v obci máme všichni ve svých rukou!
Více najdete na našich webových stránkách www.osb-praha2.cz v části Proč a jak být aktivní.
Další aktuality z Prahy2
* Doprava a rozkopaná Praha. Kvůli kolapsu na Žižkově způsobenému opravami ulice Husitské
byla příslušným radním Prahy 2 vyjednána na magistrátu změna harmonogramu plánovaných oprav
Vinohradské. Začne se odshora, tedy od Želivského dolů. Magistrát na poslední chvíli rozhodl i o
posunutí termínu a etapizaci rekonstrukce ulice Na Slupi. * Blokové čištění ulic bude Komwagem
zahájeno až po Velikonocích, tedy 3. dubna. * Praha 2 vydala oznámení týkající se komunálních
voleb 2018. Zastupitelů budeme mít nadále 35 a nezávislí kandidáti budou předkládat podpisy
oprávněných voličů – alespoň 867 (jednotlivci, 2%) resp. 3034 (sdružení, 7%). OSB díky založení
hnutí letos další sběr podpisů nečeká. * Úspěšně se rozjíždí činnost nadačního fondu Dvojka
srdcem pro pomoc v sociální oblasti. * Doporučujeme navštívit Velikonoční trhy na nám.
Míru. Opět jedny z nejlepších v Praze.

Přejeme Vám krásné Velikonoce!
Hezké jarní počasí, připomenutí křesťanského svátku i úžasných velikonočních
tradic, a hlavně hodně radosti s bližními.
www.osb-praha2.cz, info@osb-praha2.cz
Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod. (v červenci a srpnu zavřeno)

