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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic 05. 04. 2017
POČET OBČANŮ – 11
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:
- probíhá II. etapa rekonstrukce bytů na Masarykově náměstí čp.25
- probíhá rekonstrukce kuchyně v MŠ Velenského
- byla provedena II. etapa oprava břehů rybníka Slon
- přerušení silnice na Vazačku – vysoutěženo a odloženo z důvodu opravy silnice I/38
- chodník Tyršova ulice – II. etapa – projekt hotov
- příští týden začne oprava střech na domech v Husově ulici
- byla nám přiznána dotace na zateplení budovy a výměnu oken na ZŠ Tyršova ulice
- proběhlo setkání s občany – Strategický plán – posuzování analytické části
- v únoru proběhl Sportovec roku 2016
- dne 9. – 11.6.2017 5. ročník Není Bělá jako Bělá
- ve dnech 22. – 25.6.2017 proběhne Balonové hemžení
- dne 24.6.2017 – výročí 90. let Bělské házené
- dne 30.6. – 2.7.2017 Plážová házená
Diskuze:
-

jak to vypadá s chodníky v Březince – necháme prověřit
workoutové hřiště – zahrneme do investic na příští rok
likvidace koupaliště – počítáme s tím na příští rok do investic
oprava klubovny Pejřavák – materiál můžeme dodat, ale peníze na firmu nemáme
osvětlení na vánoční strom – TS plošinou nedosáhnou, zkusit vytipovat jiný strom
u hospody problikává pouliční lampa – TS vymění
u bytovek vybudovat osvětlení – nelze, nejsou to naše pozemky
pod hospodou ve stráni neustále přibývají odpadky – upozorníme ŽP, aby provedlo kontrolu
pod hospodou vybudovat zábranu, objíždějí závoru čtyřkolkami a ničí cestu – informaci předáme jednateli
Lesů Bělá p. B.
umístit zrcadlo směrem na Březovice a směrem k vodojemu – TS zajistí
opravit staré lavičky a dodat i nové – TS zajistí
opravit kraje vozovky – zavoláme na Správu a údržbu silnic
vysadit nový smrk na náves
slabý tlak vody – zjistíme na VaKu
průjezd velkotonážních vozů přes Březinku – zajistit váhové omezení – prověříme
pod hospodou směrem k vodárně je zvrácená borovice – zajistí Lesy Bělá p.B.
do zpravodaje dát informaci, kdy bude v rekonstrukci most v Hlínovišti
přidat kontejner na kartony – zajistí ŽP

V Bělé pod Bezdězem dne 06. 04. 2017
Zapsala: R. Hoznauerová

