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Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 28. ledna 2020

Zápis a usnesení

ítomní lenové: T. Mosler, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Omluven: J. Horák

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 :

 M stu byl na základ  zájmu ob an  p edložen návrh plynofikace ulice Pod Struhami
(soub žn  s vydlážd ním této ulice, které je za azeno do rozpo tu 2020) – prozatím
dle vyjád ení p. místostarosty Buršíka odloženo.

 OsV projednal žádosti Odboru správy majetku o vyjád ení ke zvažovaným prodej m
pozemk .

 OsV projednal a schválil žádost asopisu Hamík o sou innost p i oslovení ZŠ B ezové
Hory se zájmovým projektem pro žáky.

 Byl p edán požadavek na osv tlení ulice Na Cvi  a na zlepšení osv tlení ulice
Šemberova ( eší odbor investic).

 Byl p edán požadavek na umíst ní mobilního WC v dolní ásti nám. H. Kli ky.

3) Rekonstrukce Prokopské ulice
V. Srnka a B. Šimek seznámili p ítomné s pr hem dvou sch zek se zástupci M Ú a projek ní
kancelá e ve v ci chystané rekonstrukce Prokopské ulice. Zatím stále nebyla projek ní kancelá í
podepsána smlouva na projektovou dokumentaci. Již ale prob hlo jednání i za ú asti projektant .

i jednání na míst  byla mimo jiné ešena podoba sloup  ve ejného osv tlení nebo nutnost
zachování dlažebních kostek. Kontejnery u PBtisku budou možná podzemní (na za átku ulice
Prokopská, pod dnešním trávníkem).

4) P ísp vek pro ZŠ B ezové Hory
OsV projednal stanovisko Rady m sta P íbram, která vzala 13. ledna 2020 na v domí (bez dalšího
rozhodnutí) žádost OsV o finan ní p ísp vek pro t ídy 2. stupn  na ZŠ B ezové Hory. OsV o tento

ísp vek žádal jménem rodi  a d tí – obyvatel B ezových Hor, a to z d vodu pozd jšího
dokon ení rekonstrukce školní kotelny. Ke zpožd ní došlo z d vod  na stran  investora (m sta)
a m lo b hem m síce íjna 2019 za následek do asné zhoršení tepelné pohody pro žáky 2. stupn .

5) Oslavy výro í vysv cení kostela sv. Vojt cha
M. Škodová informovala OsV o aktuálním stavu p íprav oslav výro í vysv cení kostela, v . p ípravy
ražby pam tních mincí.

6) Participativní rozpo et 2020–21
OsV projednal možné návrhy v rámci m stského participativního rozpo tu.



2/2

7) R zné, diskuse
Bylo dohodnuto, že OsV požádá o prov ení, zda nemohou v rámci systému Pražské integrované
dopravy zastavovat na B ezových Horách autobusy z/do Prahy (linka 395 a 393), které
v sou asnosti p es BH p ejížd jí (bez zastavení) z Drkolnova do garáží nebo na autobusové nádraží
(a naopak).

Bylo dohodnuto, že OsV požádá m sto o p ípravu harmonogramu dokon ení plynofikace
zbývajících ástí BH, kde dosud není plyn zaveden.

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

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 28. ledna 2020


