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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště 12. 04. 2017
POČET OBČANŮ – 12
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman,

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:
- kdy se bude otevírat Penny Market - nevíme přesně, ale mluví se o 18. červnu
- zpravodaj někdy do schránky dostaneme a někdy ne, někdo dostane i dva
- mají majitelé pozemků povinnost udržovat své pozemky? Ano, 2x do roka mají povinnost posekat své
pozemky – pokud nesekají, obraťte se na ŽP
- ulice ke kontejnerům se neseká – TS posekají
- zda by nebylo možné přidat kontejner na plasty do předního Hlínoviště, místo kontejneru na sklo
- dovést ještě jednou obrus na cestu – zajistí TS
- v ulici ke kontejnerům je zarostlá pouliční lampa – TS pročistí a ořezají
- jak to vypadá s cestou z Hlínoviště do Bělé – cesta není majetkem města
- oprava mostu v Hlínovišti bude provedena v letošním roce
- slabý tlak vody – zaurgujeme u VaKu

V Bělé pod Bezdězem dne 18. 04. 2017
Zapsala: R. Hoznauerová

