Vážení členové Občanského sdružení, vážení občané.
Po více jak desetiletém trvání Občanského sdružení (*30. 3. 2007) se Rada OS
rozhodla předložit Valné hromadě „návrh“ na jeho zrušení.
Z čeho pramení uvedený návrh? Rada OS vedená Ing. Pavlem Jevulou se domnívá,
že smysl založení OS byl naplněn a v současné době není pro její činnost smysluplná náplň.
To se odráží i v nepřetržitém snižování členské základny a nižší účasti na společných
akcích, jakou je zejména právě Valná Hromada OS.
Ano, OS bylo primárně založeno z důvodů podpory občanů při privatizaci bytů.
Pravdou také je, že značná část členů (mimochodem při zahájení činnosti to byli téměř
všichni, kterých se privatizace týkala) po úspěšné privatizaci bytů ukončila členství. Další po
privatizační období však ukázalo i prospěšnost a oprávněnost existence OS. Rada OS
zastupovala občany členy a dokonce i nečleny při jednáních s městem k Územnímu plánu a
jeho tvorbě, ke změnám územního plánu a dokonce zastupovala občany Brandýsa nad
Labem v obci Vestec. Proběhla řada seminářů k tomu jak vést SVJ, proběhl seminář
k novému Občanskému zákoníku, seminář na pomoc k realizaci změn, které přinesla právě
nová legislativa, OS realizovalo anketu k parkování v sídlištích a pomáhalo přímo nově
vznikajícím SVJ. Rada měla snahu zapojit členskou základnu i do kulturního a sportovního
dění a plánovala řadu akcí, bohužel tato aktivita nikdy nebyla dotažena do úspěšného konce.
OS se (byť jako apolitický subjekt) svými členy a působením výrazně ovlivňoval i komunální
volby v našem městě. OS má 3 členy v pětičlenné Dozorčí radě Brandýsko-boleslavské
městské a.s. (zakotveno ve Stanovách společnosti) jako pojistku, aby nemohla jakákoliv
politická garnitura svévolně jednat proti vůli občanů v oblasti působnosti BBM a.s., jak tady
bylo zvykem v jiných oblastech.
Z uvedeného vyplývá, že OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se
rozhodně nemá za co stydět a odvedlo, jak se říká, „Dobrou práci“.
Jak tedy dál, pokračovat nebo zrušit? Připomenu účel OS dle platných stanov.
a) aktivní podpora členů sdružení při procesu privatizace bytového fondu města Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav,
b) ochrana oprávněných zájmů svých členů zejména při rozhodování orgánů státní
správy a samosprávy v otázkách rozvoje města, sociálních otázkách, kulturního
dědictví (privatizace bytového fondu, změny územního plánu, stavební řízení apod.),
c) úsilí o zlepšení stavu životního prostředí s cílem omezení a případné vyloučení všech
negativních faktorů, jež poškozují a ohrožují zdraví a život občanů,
d) reprezentace svých členů a prostřednictvím svých statutárních orgánů zastupování
zvláště při jednáních se státní správou, samosprávou a exekutivou.
K tomu není co dodat. To je přidaná hodnota, o kterou se zrušením připravíte, a která
je velmi význačnou silou, když se dobře uchopí a využívá. Organizovaná síla má vždy
při jednáních se státní správou a samosprávou větší možnosti než jedinec. To je
vlastně zakotveno i v našich zákonech. Navíc máte většinu v Dozorčí radě BBM a.s.
Naproti tomu zápory. Je potřeba, aby se tomu někdo věnoval, je potřeba platit
členské příspěvky, je třeba chodit na schůze a je také potřeba projevit i aktivitu, alespoň
občas. Musí se vést účetnictví a předkládat stanovené dokumenty na rejstřík a podat daňové
přiznání.
Je tedy na Vás, abyste pečlivě zvážili, co bude dál. Zdali pokračovat či OS
zrušit. Rada OS dává „jen“ návrh, ale rozhodujete Vy!
Já za sebe doporučuji OS zachovat, oživit jeho činnost a jít dál, je to ve Váš prospěch.
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