Městský úřad
Bělá pod Bezdězem
Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště 05. 10. 2016
POČET OBČANŮ – 10
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, Bc. Z. Krenický, M. Dufek
………………………………………………………………………………………………

V úvodu setkání přivítala starostka města přítomné občany a zrekapitulovala a zaktualizovala témata
z minulého setkání.
Informace p. starostky:
- dne 23.08.2016 byl oficiálně otevřen volnočasový areál Vrchbělá za účasti premiéra Sobotky a
hejtmana Středočeského kraje Petery
- proběhla rekonstrukce Purkyňovy ulice
- dne 30.08.2016 na ZM byla schválena rekonstrukce kuchyně v MŠ Velenského
a byla přijata dotace od Středočeského kraje ve výši 4.330.559,-Kč
- Územní plán byl Krajským úřadem zrušen
- byla dokončena rekonstrukce páteřních rozvodů pitné vody v ZŠ Máchova
- proběhla výměna podlah v ZŠ Tyršova
- rekonstrukce bytů na Masarykově nám. 25 do 30.11.2016
- probíhá pokládka elektrického vedení do země v Bezdězské ulici
- příprava nového Strategického plánu - schůzky
- příprava výstavby obchodního domu – vydáno stavební povolení
- požádáno o další 3. čtvrtletí dotaci za migranty – za 2. čtvrtletí již přišla
- ve dnech 7. - 8.10.2016 proběhnou Krajské volby
Diskuze:
- proč se neopraví zdravotní středisko v Bělé pod Bezdězem – není to majetek města
- zda by nebylo možné, aby popeláři zajížděli menším vozem na svoz popelnic, někteří
obyvatelé musejí popelnice tahat dost daleko, aby jim je vysypali
- sběrný dvůr – označit kontejnery čitelnými cedulemi
- zjistit majitele druhé strany áleje, aby se nechala vykácet a osadit znovu – stromy jsou staré a
padají větve
- TS - před vánocemi připojit osvětlení na vánoční strom v Hlínovišti
- co bude s kinem v Bělé pod Bezdězem, je zchátralé – není města – kino je v majetku Úřadu
pro zastupování státu – bude vyhlášena aukce
- po celém Hlínovišti je slabý tlak vody – předáváme tuto informaci VaKu
- cestu od cedule ke křižovatce cca 200m nikdo neudržuje, jak v zimě, tak během roku neseká
příkopy – upozorníme Správu silnic
V Bělé pod Bezdězem dne 06. 10. 2016
Zapsala: R. Hoznauerová

