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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží 21. 9. 2015
POČET OBČANŮ – 4
Přítomni – Ing. M. Lomoz, Bc. Z. Krenický, M. Dufek,
…………………………………………………………………………………………………
V úvodu setkání přivítal starosta města přítomné občany a zrekapituloval a zaktualizoval témata z minulého
setkání.

Informace p. starosty:
- p. starosta představil nového vedoucího TS pana Martina Dufka
- na FO nastoupil od 1. 9. 2015 nový vedoucí p. Viliam Matoušek
- Mělnická – 29. 9. 2015 převzetí
- ZŠ Tyršova ul. – začne se s výměnou oken – zdržení kvůli odvolání se jednoho ze soutěžitelů
- „Opakované veřejné projednávání územního plánu – 29. 9. 2015 od 16,30 hod. ve školním klubu
ZŠ v Máchově ul.
- Umělecká agentura BRIVA ve spolupráci s Městem Bělá pod Bezdězem pořádá ve středu 23. 9.
2015 od 16,00 ho. na Masarykově náměstí Galakoncert dechového orchestru Krajanka s Josefem
Zimou (při nepříznivém počasí bude koncert přesunut do sportovní haly)
- dne 28. 10. 2015 proběhne koncert „Viva opera“ ve sportovní hale
- u bankomatu České spořitelny bude vyznačena žlutá čára – zákaz zastavení
- opravila se Školní družina – dle požadavků hygieniků
- byla dokončena oprava rybníku v Březince
- obdrželi jsme dotace:
a) MŠ Březinka – přeměna zahrady – již se provádí
b) povrch na školní hřiště – již hotovo
c) vůz pro JSDH – dodávka – bude se vybírat
d) příslib od Středočeského kraje na rozšíření kamerového systému
- další jednání ZM bude předběžně 4. 11. 2015
Diskuze:
- kolem pošty na Nádraží je cesta, která se vůbec neudržuje. Je potřeba jí vyčisti a posekat
- vyhrabáváme listí z příkopu a chceme, aby TS to vždy odvezli
- z Čisté jezdí těžkotonážní auto (cca 40 tun) a hrozí, že se ulomí silnice. Bylo by dobré, tam dát
omezení do 10 tun.
- zametač od TS nikdy nedojede až na konec chodníku u MŠ, otočí se u křižovatky
- opravit cestu ke koupališti, velká díra (je to nebezpečné)
- vyčistit potok
- příkopy z Výsluní jsou plné nepořádku

Zapsala: R. Hoznauerová

