Zápis z jednání Komise pro osadní výbory
Termín: 30.11.2021
Přítomni:
Omluveni:

M. Hodík, P. Rudolský, L. Holoubek, P. Štěpánek, L. Hřebíček, J.Sládeček, P. Baťha, L. Tikovská,
V. Macková, M. Svejkovský,
K. Pilátová, M. Vosátka, O. Aixnerová, H. Bartáková

1. Přivítání všech předsedů OV.
2. Zapisovatelkou byla zvolena Veronika Macková, ověřovatelé zápisu – Michal Hodík, Veronika
Macková
3. Kontrola bodů z minulého jednání
• Místní komunikace – BES má kapacity, realizují se další opravy, starosta pošle OV seznam
naplánovaných oprav komunikací
• Zásobník projektů – A. Černá zpracovala přehled pro jednotlivé OV
• OV obdržely statistiky měření rychlosti v osadách
• Demontáž ukazatele v Jírovicích, přesun do Ouběnic
4. Rozpočet 2022
• p. starosta představil návrh rozpočtu na rok 2022, který bude schvalovat na svém jednání ZM
5. Finanční prostředky určené na akce pro osadní výbory a spolky
• Pokud se akce kvůli epidemiologické situaci nekonala, je nutné vrátit finanční prostředky
• Nezapomínat na povinnou publicitu akcí, pokud mají finanční podporu města
6. Údržba zeleně
• Nárůst nákladů na zimní i letní údržbu – předsedové OV dostanou přehled nákladů na údržbu v
jednotlivých osadách za rok 2021
• Realizace obnovy zeleně, probíhá výsadba alejí dle projektové dokumentace
7. Odpady
• Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – v déle přistavených nádobách se často objevuje jiný
odpad (stavební suť, pneumatiky, …), problém se skládkováním (nutnost ručního přetřídění
apod.), nákladné. Velkoobjemové kontejnery ideálně neumisťovat, max. na brigády, kdy se týž
den odvezou. Možnost pro občany při brigádách zlikvidovat svůj vlastní BIO!!! odpad.
• V řešení trvalé umístění menších kontejnerů na bioodpad.
• Potřeba informování občanů o odpadovém hospodářství. Základní informace. Jak proces
funguje, jaké jsou a budou kvóty a ceny. Jaké důsledky má špatné třídění (špatný kontejner,
nesešlapaný odpad), co to pak město=občany stojí. V řešení.
• ZM bude schvalovat navýšení poplatku za odpady pro občany
8. Různé
• Radošovice – ověřit, proč není v Zásobníku projektů bezbariérový vstup do hasičárny
• VO – bude podána dotace do programu EFEKT
• Radary – budou podány další žádosti o dotaci ve spolupráci se společností GEMOS
• Líšno – spolkový dům, probíhá VŘ, po podpisu smlouvy se začne se stavbou
• Setkání s veřejností a zástupci obcí dotčených výstavbou nového železničního koridoru D204 12.1.2022 v 17 hodin u Hlaváčků

Další jednání Komise pro osadní výbory se bude konat 22.2.2022 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice.
Po vzájemné dohodě všech přítomných není nutné rozesílat pozvánky na další jednání Komise pro osadní
výbory, termín dalšího jednání KOV je dohodnut vždy na konkrétním jednání.

