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Zápis ze setkání vedení města s občany místních částí 

Zvířetice 

 

Dne: 2.6.2015  

Zahájení: 18,00 hod. 

 

Účastníci: 

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

Radní: Mgr. Jaroslava Černá, Jan Kavan 

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

Zapisovatelka: Monika Halířová 

 

Paní Ludmila Kvapilová jménem osadního výboru přivítala starostu a celé vedení města. 

Starosta a předseda osadního výboru v jedné osobě přivítal přítomné a představil jednotlivé zástupce 

za MěÚ a za 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 
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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. 

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) Plyn – v loňském roce RWE zaslalo vyjádření, že v roce 2014 pro ně není vybudování 

rentabilní. Bude vznesen opětovný dotaz na RWE, OV zjistí zájem občanů o případné 

připojení. 

7) Budova OV – bude diskutováno s občany, jaké další směřování budovy by bylo nejvhodnější. 

Oprava by mohla být realizována z dotace, pokud bude vypsán vhodný dotační titul. 

8) Pozemek za budovou OV – dědické řízení nebylo zatím ukončeno, osloven notář, který 

vyřizuje dědictví. 

9) Rada města schválila smlouvu na výspravy místních komunikací – týká se i výtluků na 

komunikaci na Zvířeticích, jedná se o krajskou komunikaci, nemůžeme financovat 

celoplošnou opravu, 

10) Jednou z majetkových záležitostí, které se řeší, je převod části komunikace č. 488/4 do 

majetku města (od křižovatky u Hrnčířského dvora směrem k odbočce ke zřícenině), 

11) Alej V Rozcházce obnovena – vandalové ji poničili, 

12) Obnova návsi – projednat v rámci OV možné návrhy řešení, vyčíslit finančně, dát případně do 

rozpočtu na příští rok,  

13) Příprava plánu údržby zeleně, jednak TČ, externí firma nebo brigádník z obce – nutné dát do 

požadavků do rozpočtu na další rok.  

14) Na webu města odkazy na čidla ohledně povodní vč. webkamery, která snímá most do 

Bakova,  

 

Připomínky občanů: 

1) ZD Čistá – projednat, aby neprojížděli po komunikacích těžkou zemědělskou technikou – 

možno v rámci obnovy nájemních smluv zohlednit v podmínkách, 

2) Zlepšit značení cesty ke zřícenině z obce Zvířetice, často se stává, že auta dojedou namísto na 

zámek dolů k závoře v Podhradí – nutno otevřít diskuzi o možnosti odstranění závory dole 

v Podhradí, cestu využívají ZD při svážení sena z polí, od závory mají klíč, historicky bylo 

domluveno, že budou využívat cestu výměnou za její částečnou údržbu, 

3) Zvážit výstavbu vlastní kompostárny – město zvažuje možnosti a rentabilitu, 

4) Dej přednost v jízdě – umístit na křižovatku u hrnčířského dvora, směr na Bakov. 
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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. 

 

Ukončeno: 19,00 hod. 


