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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží 16. 04. 2018
POČET OBČANŮ – 3
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 28.03.2018 byl schválen závěrečný účet za rok 2017
- probíhá II. etapa chodníků na Tyršově ulici
- probíhá fotosoutěž pro kalendář na rok 2019
- dne 30.04.2018 proběhne Filipojakubská noc na stadioně
- na nádvoří MÚ probíhá dláždění a oprava zdi
- na rybníku Slon byla dokončena poslední etapa opravy břehů
- byly zahájeny práce na odvodnění a oprava 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 03.04.2018 jsme obdrželi zamítavé stanovisko na vybudování workoutového hřiště v Březince
- obdrželi jsme dotaci ve ýši 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
přihnut na MKZ
- Balónové hemžení od 21.6. – 24.6.2018
- připravuje se Plážová házená
Diskuze:
- co se dělo o víkendu na Vrchbělé – 10. ročník mezinárodních her – airsoftové hry
- celý minulý týden byl i v noci cítit zápach z Dechtochemy, myslím si, že výpary obsahují škodlivé látky –
zápach se určuje dle stupnice. Jednáme s firmou z České Lípy, s inspekcí ŽP. Ve středu máme schůzku v Čisté,
kde budeme vše řešit s právníkem, jak pokračovat, atd. Firma z České Lípy chce po nás konkrétní zadání, které
chceme změřit, a oni nám pošlou cenovou nabídku. Včera jsme obdrželi video, jak Dechtochema vypouští přes
víkend černý kouř, při dotazu nám bylo odpovězeno, že se jednalo o závadu trysky, která byla hned opravena.
Toto video budeme odesílat na inspekci ŽP. Touto problematikou se neustále zabýváme, ale je to zdlouhavé.
- zeď vedle Dechtochemy – bylo urgováno u majitele
- skládka před betonárkou – bylo urgováno
- Na Výsluní jsou rozbité některé herní prvky – TS opraví
- co se děje v areálu bývalé Sedřezy – firma, která to koupila areál, tam chtěla vystavět ubytovny, ale to jsme
jako město zamítli a nyní se zatím neozvali
- jak to vypadá s golfovým resortem – zatím se nic neděje
- mostek na nádraží – zpracována projektová dokumentace
- chci poděkovat p. Beranovi za výměnu kontejneru na sklo na Výsluní
- musím také pochválit chodník k Penny Marketu a revitalizaci hřbitova, moc pěkné
- strom na dětském hřišti je ve špatném stavu – pokácíme, havarijní stav
- silnice směrem od nádraží na Výsluní a směrem ke statku ve špatném stavu – zjistíme a necháme opravit
- označení nosnosti směrem od nádraží do Čisté, jezdí tam velké kamiony – prověříme
- kanál na silnici směrem k papírnám, velký hluk a otřesy domu – předáme na VaK
- potok – povodí Labe nechá vyčistit
V Bělé pod Bezdězem dne 18. 04 2018
Zapsala: R. Hoznauerová

