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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
V Komorním sále MKZ Bělá pod Bezdězem 18. 04. 2018

POČET OBČANŮ – 4
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:
- na ZM dne 28.3.2018 byl schválen závěrečný účet města za rok 2017
- probíhá II. etapa chodníků na Tyršově ulici
- probíhá fotosoutěž pro kalendář 2019
- dne 30.4.2018 proběhne Filipojakubská noc na stadioně
- proběhlo dláždění nádvoří MÚ a proběhla oprava zdi na nádvoří
- skončila poslední etapa opravy břehů rybníka Slon
- byly zahájeny práce na odvodnění a opravy kanalizace na zámku
- připravuje se projektová dokumentace na centralizaci Základní školy – I. etapa – družina
- probíhá revitalizace a úprava hřbitova
- připravuje se projektová dokumentace na podzemní a polopodzemní kontejnery
- dne 3.4.2018 jsme obdrželi zamítavé stanovisko na vybudování workoutového hřiště v Březince
- obdrželi jsme dotaci ve výši 2.700.000,-Kč z Ministerstva vnitra na vybudování veřejného osvětlení
k bývalé Sedřeze
- ve dnech 8.6. – 10.6.2018 proběhne Není Bělá jako Bělá v Bělé nad Radbúzou – zájezd – možnost
přihlásit na MKZ
- Balónové hemžení od 21.6. – 24.6.2018
- připravuje se Plážová házená
Diskuze:
- kdy se něco začne dělat s Fortenskou ulicí, je ve velmi špatném stavu, i přes zákaz tam projíždění auta.
Žádná pořádně schůdná cesta k rybníku není, cesta kolem p. Jirůtky je stále zarostlá a další cesta kolem sklárny
se vůbec neudržuje – na ulici Fortenskou bylo vypsané výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace,
v 1. kole se nikdo nepřihlásil, nyní je vyhlášené 2. kolo, tak doufáme, že se někdo přihlásí. Finance v rozpočtu
máme připraveny.
- schody ke koupališti jsou celé rozpadlé
- po cestě k sáňkovačce jsou rozházené odpadky – to je o lidech
- na koupališti u brouzdaliště se nechali pokácet stromy, maminky s dětmi se mají před sluníčkem kam schovat.
Nebylo by špatné tam zabudovat slunečníky na stálo nebo je aspoň půjčovat u pokladny, jako například i
lehátka. Lavičky jsou hned obsazené a starším lidem se už hůře stává z písku nebo trávy – tyto připomínky
slyšíme poprvé, ale popřemýšlíme o nich. Jinak se i v letošním roce budou opravovat břehy městského
koupaliště a bylo přidáno i 15 laviček.
V Bělé pod Bezdězem dne 19. 04. 2018
Zapsala: R. Hoznauerová

