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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic   13. 04. 2016 
 
POČET OBČANŮ – 11 
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, M. Dufek, 
………………………………………………………………………………………………… 
V úvodu setkání přivítala starostka města přítomné občany a zrekapitulovala a zaktualizovala témata z minulého 
setkání. 
Informace p. starostky: 

-    na ZM dne 06. 04. 2016 byl schválen závěrečný účet za rok 2015 a byl zvolen 7. člen Rady města 
- proběhla oprava břehu rybníka Slon 
- probíhá rekonstrukce bytů na Masarykově nám. čp.25 
- na Zámku č. 1 v prosinci 2015 spadla část klenby a další část se začala zhoršovat – občané byli 

přestěhováni do zrekonstruovaných bytů 
- Bělský kalendář – příští rok – „Bělská zákoutí“ 
- vyhlášena Fotosoutěž pro kalendář 2017 
- dne 19. 04. 2016 proběhne kolaudace volnočasového areálu Vrchbělá 
- dne 30. 04. 2016 proběhne Filipojakubská noc na stadioně 
- byla odeslána žádost na Středočeský kraj o dotaci na rekonstrukci kuchyně v MŠ Velenského 
- nový kamerový systém v provozu – kamera U Koníčka a Vodojemu 
- v sobotu 14. 05.2016 od 14,00 hod. proběhne slavnostní otevření Workoutového hřiště u 

Vodojemu 
- letošní akce Není Bělá jako Bělá se koná v Bělé pod Pradědem 
- v měsíci červnu od 16. – 19.2016 se uskuteční Balónové hemžení 
- od 1. 7. 2016 – 3. 7. 2016 se koná 11. ročník Plážové házené 
- Penny Market – probíhají různá povolení k zahájení stavby 
 

 
Diskuze: 
- jestli by TS nemohli opravit tyč na síť na hřišti, namalovat čáry a posekat hřiště 
- jak to vypadá se skluzavkou s dětského hřiště – skluzavka byla ve špatném stavu, byla odstraněna 

a objedná se nová 
- kontejnery na plasty nám nestačí, jestli by bylo možné kontejner přidat anebo kontejnery vyvážet 

každý týden  
- pod hospodou vzniká černá skládka – prověříme, popř. označíme cedulí 
- cesta ke školce – zpevnit – velké díry a dost prašná – TS zajistí a opraví obrusem 
- cesta k bytovým domům je bez osvětlení a chodíme po poli – cesta není města, ale soukromníka 
- v kalu je neustále málo vody – je to z důvodu malých dešťových srážek a voda se také odpařuje 
- co se v letošním roce plánuje v Bezdědicích, chtěl bych vidět letní plán údržby obecních 

pozemků v Bezdědicích – v plánu není nic – TS údržbu provádějí, sekají, uklízí, atd. 
- co s koupalištěm v Březince – oprava a údržba je velmi nákladná – zvážíme a navrhneme plán na změnu 

např. zavést a vybudovat dětské hřiště s posezením 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 14. 04. 2016 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 



 
 
 
 


