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Zápis ze setkání vedení města s občany místních částí 

Malá Bělá 

Dne: 25.5.2015  

Zahájení: 16,30 hod. 

 

Účastníci: 

Starosta: Radim Šimáně, Místostarosta: Václav Grűnwald, Tajemnice: Mgr. Lenka Koucká 

Zastupitelé/radní: Mgr. Vrabcová, Vladimír Šlégl, Jaroslava Čermáková, Monika Čapková 

Členové osadního výboru (dále jen „OV“) a občané místní části Malá Bělá 

Zapisovatelka: Monika Halířová 

 

Starosta přivítal přítomné, představil jednotlivé účastníky za MěÚ a město.  

Setkání bylo svoláno za účelem vzájemného seznámení a dále nastavení způsobu komunikace vedení 

města s osadním výborem. Setkání vedení města s osadními výbory by probíhalo 2x ročně, 

v 1.  pololetí by bylo realizováno veřejné setkání s občany přímo v místní části, v 2. pololetí by pak 

proběhlo nad konkrétními tématy na MěÚ se zástupci osadního výboru a za účasti vedoucích 

některých odborů, kdy by se také diskutovaly jednotlivé návrhy do rozpočtu města na další rok.  

Mgr. Koucká zrekapitulovala aktuální složení OV.  

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.6.2015 bude mít na programu jmenování, rozhodnutí o 

počtu členů a složení OV dle zákona o obcích, za tím účelem potřebujeme od OV aktuální návrh 

složení - maximálně pětičlenné (vždy lichý počet, složený z občanů s trvalým pobytem, aktivnější tým 

může být širší, oficiální počet členů však bude maximálně pět)  - zaslat do 5.6.2015.  

 

Informace od vedení města:  

1) Osadní výbory mají uzavřenou smlouvu - Dohodu o způsobu čerpání finančních prostředků 

z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč na zajištění fungování osadního výboru s rozdělením 

částky 30 % na občerstvení a 70 % na materiál. Na základě žádosti OV je možné změnit 

poměr čerpání 50 % na 50 %. V tuto chvíli se vedení města také zabývá otázkou zohlednění 

odlišnosti OV při stanovování výše příspěvku z rozpočtu města – vyšší příspěvek pro obce 

s vyšším počtem obyvatel atd. V tuto chvíli se hledá klíč, na základě kterého by se finance 

rozdělovaly. 
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2) Požadavky na technickou četu – směřovat prostřednictvím OV na sekretariát                     

(Halířová: halirova@bakovnj.cz, Poliaková: poliakova@bakovnj.cz, který je předá vedoucímu 

technické čety a vedení města. 

3) Požadavky občané mohou (nejlépe přes OV) směřovat nejen na zastupitelstvo ale i na komise 

rady města, kontakty budou zveřejněny na webu. 

4) Město uvítá, když občané nahlásí problematické otázky, se kterými se potýkají (černé 

skládky, vandalství atd.) 

5) Při předkládání návrhů do rozpočtu na další rok pokud možno uvádět také přibližnou výši 

nákladů.  

6) Kanalizace – projektová dokumentace je zpracována, čekáme na vypsání výzvy na podání 

žádosti o dotaci (předpoklad v roce 2016), žadatelem o dotaci musí být VaK Mladá Boleslav, 

se kterým je podání žádosti předjednáno, 4.6.2015 proběhne valná hromada VaK, kanalizace 

je prioritou, 

7) Kamionová doprava – problém řeší více měst, omezení kamionové dopravy ve městě v řešení 

- problematické úseky např. v Bakově n. J. (u Restaurace Na zastávce), komunikace II/276 a 

II/610,  

8) Komunikace – p. Šlégl informoval, že komunikace Malá Bělá II. za tratí jsou v rozpočtu města. 

9) Schůzka s vedením města - možno sjednat i mimo stanovené pravidelné termíny schůzek 

s OV, které budou nadále 2x ročně, 

10) Elektřina ke kurtu je vyprojektována, realizace bude na konci roku, příp. příští rok. 

 

Připomínky občanů: 

1) Dopravní situace – nedodržování „30“ směr od Bělé p. B., 

2) Chodníky – info starosty o podané žádosti na chodník U Mlýna, návrh občanů na provedení 

alespoň zpevněné plochy (štěrku, obrubníky) na okraji komunikace směr Bítouchov,  

3) Požádat POLICII ČR, aby více hlídala úsek na Bítouchov – není zde chodník, projíždějící vozidla 

nedodržují rychlost, projíždí zde kamiony, 

4) Návrh na odstranění retardérů - většina přítomných občanů nesouhlasí, místostarosta 

doplnil, že o umístění rozhodoval OV, návrh občanů na instalaci zákazu zastavení u retardérů, 

5) V rámci plánu činnosti MP delší přítomnost strážníků na obci (např. 2 dny v týdnu) – problém 

s nepřizpůsobivými občany (nebezpečná jízda po loukách a polích, problém se psy), 

6) Prověřit, proč musí soukromé společnosti vyvážku z žump od občanů odvážet do MB a Bělé p. 

B. a nemohou do čističky v Bakově. – Prověřit.  

7) Sekání trávy – Místostarosta uvedl, že ploch, které musí technická četa udržovat, přibývá, 

pokud je třeba nějaké místo posekat prioritně, ať OV dá vědět.  

Návrh občanů na brigádníka, který by si sekáním přivydělal. – Tajemnice upozornila, že 

v letošním rozpočtu nejsou vyčleněné finance, možnost projednání v rámci přípravy rozpočtu 

2016, nutná finanční představa (počet hodin atd.) 

8) Problém s údržbou cesty „Na Porážce“ – větve zasahující do komunikace, 

9) Zajistit opravu okno na OV po vloupání.  
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Starosta poděkoval přítomným za účast, OV a občanům za práci v obci.  

 

Závěr:  

1) Do 5.6.2015 zaslat návrh nového složení OV vč. předsedy na MěÚ. 

2) Prověřit připomínky občanů. 

 

Ukončení: 17,45 hod. 


