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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic 03. 10. 2016
POČET OBČANŮ – 11
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, M. Dufek, S. Beran
………………………………………………………………………………………………

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:
kontejnery na plasty – vytipovat jiné místo v Březince
- zda budou v rozpočtu města na rok 2017 peníze na opravu komunikace kolem vodojemu v
Bezdědicích
- jak to vypadá s vyhláškou, ohledně rušení nočního klidu – neustále chodí dodatky – příští týden
se bude jednat
- oprava domu čp. 42 (Pejřavák) – opadává omítka, atd. – předáme technikovi SB
- od začátku července je spadlý sloup elektrického vedení u vodárny
- u kalu prasklá vrba a padají větve z dubů – předáme V. Blažkové, DiS., referent ŽP
- upozornit majitele hospody, aby ořezal stromy, atd. – vypíšeme výzvu
- do kdy můžeme podávat žádosti o dotace – V. Matoušek, vedoucí FO bude informovat
-

koupaliště v Březince – zjistíme u hasičů, zda to mají vedeno jako hasičskou nádrž

V Bělé pod Bezdězem dne 04. 10. 2016
Zapsala: R. Hoznauerová

