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Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod. (v červenci a srpnu zavřeno) 

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 majetku 
* Prodej domů a bytů oprávněným nájemníkům pokračuje podle aktualizovaného harmonogramu 
4. května. Zastupitelstvo MČ na zasedání 23. dubna schválilo prodej sedmi domů, z toho 6 po 
bytových jednotkách (Podsklalská 8, Dittrichova 22, Žitná 16, dvojdům Vinohradská 42 a Sázavská 
25, Hálkova 13 a Lípová 12) a jeden družstvu (Gorazdova 17). Sedm domů, kterým byla dříve 
zaslána nabídka, bylo pro nesplnění akceptačních podmínek z prodeje naopak vyřazeno (Anglická 
18, Bruselská 12, Vratislavova 19, Jugoslávská 17, Anglická 3, Francouzská 32 a Vinohradská 21). K 
prodeji tří domů družstvům s posudkovou cenou nad 50 mil. Kč (Dittrichova 19, Na Výtoni 10, 
Gorazdova 15) se musely vyjádřit orgány hl. m. Prahy. Rada HMP postoupila nejprve rozhodnutí 
Zastupitelstvu HMP. To po nezdařeném dubnovém zasedání jednalo 17. května a prodej schválilo. 
Konečné rozhodnutí tak bude na červnovém zasedání ZMČ Praha 2 (plánovaný termín 18. 6.), na 
které budou předloženy ke schválení i prodeje dalších domů dle harmonogramu. Průběžně probíhá 
zpracování znaleckých posudků, schvalování v RMČ a předkládání nabídek k akceptaci. * Aukce 
pronájmu bytů. Probíhají rekonstrukce dalších volných bytů, které budou nabídnuty v soutěži o 
nájem. Budeme prosazovat zvýšení podílu aukcí dvoukolových se zvýhodněním rezidentů Prahy 2, 
ale i posílení opatření proti případnému zneužívání pronajatých bytů k jiným účelům než k 
rezidenčnímu bydlení. * Prodej volných bytů v aukcích. Je vyhlášeno další kolo prodeje. 
Tentokráte je v nabídce 11 bytů. Termín podání přihlášek a složení kauce je do 12. června, aukce se 
koná 20. června. * Správa majetku. Tématu se průběžně věnujeme, zejména součinnosti MČ a 
akciovky Správa nemovitostí Praha 2, včetně komunikace s nájemníky. Probíhají práce na tvorbě 
aplikace E-domovník. Máte-li zajímavé postřehy a podněty (dobré i špatné), napište nám!  

Další témata OSB v přípravě na volby – chcete pomoci a jít do toho s námi? 
* V minulých novinkách jsme psali o „participaci“ neboli zapojení veřejnosti do života obce či městské 
části. To je vedle výše uvedeného Bydlení naším tématem od samého začátku. I proto jsme jako 
OSB vstoupili do soutěže o účast v zastupitelstvu městské části. Vyšší politické ambice nemáme. Náš 
hlas je slyšet, program plníme, i když ne vždy jde vše hladce. Stále je co vylepšovat a jistě si i Vy 
občas položíte nějaké otázky - Je tu bydlení vůbec ještě dostupné pro normální lidi? Máme v ulicích a 
parcích čisto a bezpečno? Není co zlepšit ve vzdělávání nebo sociální péči? Co takhle doprava a 
parkování? Oživují zajímavé akce veřejný prostor nebo je někde živo až příliš – třeba na Náplavce? Je 
kam jít za kulturou či sportem? A tak dále. * Chcete pomoci a jít do toho s námi? Uvítáme nové 
členy a příznivce, zájemce o témata řešená 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! 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. Případně nás můžete podpořit i jinou formou, například příspěvkem na kampaň. Návod 
naleznete na webu v části O hnutí / Finanční podpora. Návrh kandidátky a programu 
představíme členům a příznivcům do konce června, posléze i veřejnosti.  

Další aktuality z Prahy2  
* Granty. Rada MČ schválila přidělení veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů pro 
oblasti kultura, sport, sociální, prevence kriminality, mimoškolní činnost dětí a mládeže, životní 
prostředí. * Akce pro veřejnost. S blížícím se létem přibývá množství akcí v parcích a na 
náměstích. Pokud jste nestihli ty, které již proběhly, můžete se těšit například na Noc kostelů 
(25. 6.), festival Jazz & Wine na nám. Míru (25.-26.5.), Ratolest Fest na Náplavce (26.5.), Pražskou 
muzejní noc (9.6.), zvláštností je Hasičská fontána na Náplavce (2.6.) – další tipy najdete v Novinách 
Prahy 2. * Zastupitestvo. Příští zasedání ZMČ Praha 2 je plánováno na termín 18. června (od 15h). 
Přijďte se podívat! 
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