Jednání Osadního výboru B ezové Hory
s místostarostou m sta P íbram
a sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 31. ledna 2022
Zápis a usnesení

ítomní lenové výboru: T. Mosler, B. Synková, B. Šimek, M. Škodová
ítomný zástupce m sta: M. Buršík, místostarosta m sta
Omluvený len výboru: J. Horák
1) Úvod
Místostarosta m sta P íbram Martin Buršík p ivítal p ítomné. P edseda Osadního výboru B ezové
Hory (OsV) Tomáš Mosler p edstavil novou lenku OsV Barboru Synkovou.
2) Financování d tského h išt u školního h išt
OsV v návaznosti na e-mailovou komunikaci na podzim 2021 znovu poukázal na to, že nesouhlasí
s tím, aby vybudování d tského h išt (náklady p ibližn 350.000 K s DPH, realizace jaro 2021)
bylo financováno z „osadního fondu“.
O vybudování d tského h išt požádal OsV na základ podn tu ob an a v souvislosti s tiskovými
zprávami m sta o nových herních prvcích v jiných ástech m sta. Tento návrh byl, v souladu
s popsaným rozši ováním h iš provád ným m stem, od po átku mín n jako požadavek na erpání
z m stského rozpo tu. V p ípad , že OsV chce ur itou investici financovat p ímo z „osadního
fondu“, je to výslovn uvedeno (srv. nákup stolu pro h išt Na Cvi
).
Po diskusi M. Buršík potvrdil, že ástka odpovídající náklad m na d tské h išt , ode teným
z „osadního fondu“, bude moci být využita v roce 2022 na jiný projekt na B ezových Horách.
3) Závory na pozemku u vysíla e
Bylo uvedeno, že Rada m sta schválila výp ku p íslušného pozemku Sboru dobrovolných hasi
ezové Hory. Je p edpoklad, že závory budou v lokalit osazeny, s financováním z rozpo tu
sta.
4) Zajišt ní bankomatu na B ezových Horách
Dle vyjád ení M. Buršíka nebude bankomat umíst n na pozemku u pizzerie Atollo (jedna z d íve
projednávaných variant). eší se možnost umíst ní u budovy školy v Prokopské ulici (v návaznosti
na rekonstrukci této ulice).
5) Výspravy komunikací
Po interním p ehodnocení bude OsV poskytnut seznam komunikací, na kterých by m la letos
prob hnout výsprava.
6) Vydlážd ní ulice Pod Struhami
Došlo k opakovaným odklad m vydlážd ní této ulice (2020, 2021). M sto zamýšlí zakázku znovu
zadat v Dynamickém nákupním systému (p i prvním zadání neuzav el dodavatel smlouvu).
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7) Údržba h išt Na Cvi
sto požádá Technické služby o odplevelení h išt .
Po projednání výše uvedených bod se M. Buršík omluvil z jednání.
Následn prob hla krátká sch ze OsV pouze za ú asti len OsV.
8) Ob erstvení
OsV p ijal následující usnesení . 1/2022 (4 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor B ezové
Hory (OsV BH) schvaluje nákup ob erstvení pro ve ejnou sch zi OsV BH v roce 2022 v hodnot do
5.000 K , s úhradou z finan ního p ísp vku poskytnutého m stem P íbram pro ú ely innosti OsV
BH na rok 2022.“
T. Mosler ukon il sch zi Osadního výboru.

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 31. ledna 2022
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