Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 14. listopadu 2019
Zápis a usnesení

ítomní lenové: J. Horák, T. Mosler, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Hosté: B. Synková
1) Úvod, schválení programu
edseda Tomáš Mosler p ivítal ú astníky sch ze Osadního výboru B ezové Hory (OsV BH). Byl
schválen program sch ze.
2) Obecné informace
T. Mosler seznámil ú astníky sch ze s aktuálním stavem následujících akcí a podn :
Stromy u k ížku (k ižovatka ulic Žežická a Na Svahu) – Odbor životního prost edí a
Technické služby informovaly OsV, že náhradou za dva d íve pokácené stromy budou
vysazeny dva jasany na prot jším trávníku a bude zvážena ke ová úprava p ímo
u ížku.
OsV byl osloven Odborem správy majetku ve v ci možného prodeje m stského
pozemku u budovy . p. 483 (u staré vrátnice bývalého ZÚNZ) soukromému
vlastníkovi, za ú elem následného vybudování n kolika parkovacích míst – OsV zašle
odboru správy majetku stanovisko.
3) Rozpo et 2020
T. Mosler seznámil ú astníky sch ze s opravami a investicemi, které jsou zahrnuty v aktuální
podob návrhu rozpo tu na rok 2020. Kone nou podobu rozpo tu bude schvalovat zastupitelstvo
16. 12. 2019.
4) P íprava ve ejné sch ze OsV konané dne 19. 11. 2019
Byl domluven program ve ejné sch ze. Bylo p ijato následující usnesení . 8/2019 (5 pro – 0 se
zdrželo – 0 proti): „OsV schvaluje využití ástky v maximální výši 3.500 K , z finan ního p ísp vku
poskytnutého m stem P íbram pro ú ely innosti OsV BH dle smlouvy 630/OVV/2019, za ú elem
zajišt ní ob erstvení p i ve ejné sch zi za ú asti ob an , která se koná 19. 11. 2019.“
5) P ipomínka událostí z konce 2. sv. války
OsV potvrdil lenku M. Škodovou jako zástupkyni OsV v organiza ním výboru, který bude mít na
starosti p ipomínku událostí z konce 2. sv. války. Akce se bude konat 2. 5. 2020.
6) Parkování Mariánská
Byly op tovn projednány možnosti ešení nevyhovujícího parkování dodávek v Mariánské ulici.
Možná úprava dopravního zna ení s sebou nese riziko, že regulace by se mohla obrátit proti
samotným motorizovaným ob an m žijícím v míst .
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7) Úprava kotelny na 3. ZŠ a nevytáp né t ídy
OsV p ijal, v návaznosti na opožd né dokon ení úpravy plynové kotelny 3. ZŠ na B ezových
Horách, následující usnesení . 9/2019 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti):
„OsV navrhne Komisi pro výchovu a vzd lávání, zda by mohla doporu it Rad m sta poskytnutí
mimo ádného p ísp vku pro t ídy 2. stupn ZŠ na B ezových Horách. Návrh souvisí s úpravou
plynové kotelny ve školní budov Prokopská 337, smlouva 845/OIRM/2019. Tato úprava byla oproti
vodnímu plánu dokon ena se zhruba m sí ním zpožd ním, na konci íjna 2019. Toto zpožd ní
nebylo dle vyjád ení Odboru investic a rozvoje m sta zp sobeno školou ani dodavatelem, ale
z d vod na stran m sta (investora) – nutnost úpravy projektu.
Po dobu úpravy kotelny se ve školní budov netopilo. V d sledku pozd jšího dokon ení úpravy
došlo b hem íjna k do asnému zhoršení tepelné pohody pro žáky v uvedené budov (osm t íd
2. stupn ) a vyu ující. Z tohoto d vodu OsV p edloží návrh na doporu ení poskytnutí mimo ádného
ísp vku, a to ve výši 16.000 K (2.000 K na jednu t ídu 2. stupn ). Tento p ísp vek by posloužil
jako symbolická náhrada za vzniklou mén p íznivou situaci a byl by využit na úhradu náklad na
dopravu p i školním výlet p íslušných t íd.“
8) Architektonická sout ž (nám stí J. A. Alise) a výro í vysv cení kostela sv. Vojt cha
M. Škodová informovala OsV o prob hlých a plánovaných jednáních s architekty a vedením m sta
ohledn zamýšlené architektonické studie na rekonstrukci nám stí J. A. Alise.
M. Škodová informovala OsV o jednáních pracovní skupiny ve v ci oslav 130. výro í vysv cení
kostela sv. Vojt cha (zá í 2020) a ve v ci ve ejné sbírky na zvon pro tento kostel.
9) R zné, diskuse
OsV se seznámil s podn tem, dle kterého zmizel z Jarolímkových sad kontejner na
kov. Budou kontaktovány Technické služby.
Bylo projednáno nedodstate né ve ejné osv tlení u h íšt Na Cvi
a v ulici
Šemberova. Budou kontaktovány Technické služby.
Byl projednán návrh na umíst ní dohledové kamery v horní ásti nám stí H. Kli ky.
Bude kontaktována M stská policie P íbram.

T. Mosler ukon il po projednání všech bod programu sch zi Osadního výboru.

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 14. listopadu 2019
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