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Schůze Osadního výboru Březové Hory
dne 24. května 2022

Zápis a usnesení

Přítomní členové: T. Mosler, J. Horák, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová

1) Úvod, schválení programu
Předseda Tomáš Mosler přivítal účastníky schůze Osadního výboru Březové Hory (OsV). Byl
schválen program schůze.

2) Hřiště Na Cvičně
OsV projednal problematiku hřiště Na Cvičně. (OsV měl možnost získat zdarma umělý trávník
z pražského stadionu. V červnu 2021 odsouhlasil záměr 1. místostarosta. Následně OsV jednal
s odborem investic.) V dubnu 2022 se OsV dozvěděl, že město nechce realizovat terénní úpravy
hřiště. Sportovní komise uvedla jako důvody nedostatečné vytížení hřiště a blízkost školního hřiště.
Ze zasedání zastupitelstva města dne 23. 5. 2022 vyplynulo, že představitelé města se zřejmě
domnívali představu, že OsV požaduje (finančně náročnější) montáž umělého povrchu
z granulátových desek, nikoli položení umělého trávníku.

3) Čerpání prostředků z osadního fondu
Bylo domluveno s B. Šimkem, aby navrhl prvky pro turistickou odpočívku u Litavky. Ohledně altánu
a dalších úprav v okolí Prokopského kostelíka jedná OsV s městem.

Opravy komunikací (Na Struhách, U Dolu Anna apod.) plánuje město financovat z hlavního
městského rozpočtu.

OsV přijal následující usnesení č. 2/2022 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor Březové
Hory potvrzuje dosavadní požadavky předložené městu, které by měly být financovány z osadního
fondu.“

4) Nadcházející veřejná schůze OsV
Byla projednána nadcházející veřejná schůze OsV.

5) Soukromé pozemky u bývalého hotelu Minerál
OsV projednal otázku zlepšení stavu komunikace u bývalého hotelu Minerál na soukromém
pozemku. OsV předložil v lednu 2022 podnět občana p. místostarostovi, s tím, zda by město mohlo
jednat se soukromým vlastníkem. OsV zatím neobdržel informaci, zda a jaké proběhly kroky.
Předseda OsV v mezičase jednal se soukromým vlastníkem, ten byl ze strany města kontaktován.

6) Čerpání příspěvku na činnost OsV
OsV přijal následující usnesení č. 3/2022: (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor Březové
Hory (OsV BH) schvaluje nákup občerstvení pro veřejnou schůzi OsV BH v roce 2022 v hodnotě do
4.500 Kč a nákup kytice při příležitosti připomínky katastrofy na dole Marie v hodnotě do 500 Kč,
s úhradou z finančního příspěvku poskytnutého městem Příbram pro účely činnosti OsV BH na rok
2022.“
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7) Nástěnka na náměstí
OsV přijal následující usnesení č. 4/2022 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor Březové
Hory schvaluje záměr pořídit novou nástěnku, která by byla umístěna vedle bývalé restaurace
U Kosů.“

8) Memorandum mezi městem a osadním výborem
Město uvažuje o přípravě memoranda, které by sloužilo jako určitá garance pro převod
nevyčerpaných prostředků z fondů osadních výborů do dalšího volebního období.

OsV přijal následující usnesení č. 5/2022: (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor Březové
Hory (OsV BH) schvaluje přípravu memoranda mezi městem Příbram a Osadním výborem Březové
Hory ve věci převodu prostředků z osadního fondu do dalšího volebního období.“

9) Diskuse
Proběhla diskuse o možnosti úpravy cesty mezi „Pahorkem“ a Domem dětí a mládeže (zpevnění
cesty, vysekání trávy, osvětlení), o možném vybudování malé vyhlídkové plošiny u vysílače
a o rozšíření hnízd na tříděný odpad.

T. Mosler ukončil po projednání všech bodů programu schůzi Osadního výboru.

Zapsal T. Mosler, Březové Hory dne 24. května 2022


