ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHUZE NEBŘEZINY 21.11. 2014

Program: Zahájení
Vystoupení člena MěÚ Plasy
Seznámení s novým osadním výborem
Náměty na činnost
Diskuse
Závěr

- předseda nového osadního výboru Ing. Zídek František přivítal všechny přítomné i zástupce
MěÚ Plasy p.Grosse.
- p.Gross omluvil p.starostu Hanzlíčka – odcestoval mimo republiku. Poděkoval starému
občanskému výboru za činnost a zároveň poděkoval p.Zídkovi za sestavení kandidátky
nového občanského výboru a popřál hodně zdaru do dalšího volebního období. Vyslovil
poděkování p.Staňovi za nákup sekačky pro obec Nebřeziny a podporu činnosti. Dotace pro
naši obec na rok 2015 je 250 tis. Kč + nevyčerpané prostředky z roku 2014 tj. 180 tis. Kč.
Bude se pokračovat v dokončení dětského hřiště a silnici na Fidlině, vypracování studie
odpadní vody v obci.
- p.Zídek seznámil občany s novým osadním výborem a zároveň oznámil zastoupení naší
obce v komisi životního prostředí (Eret Josef ml.) a v kulturní komisi (Mannová Iveta).
Přednesl svoji představu fungování nového osadního výboru a zároveň prosbu směrem
k mladší generaci – zapojení do činnosti obce (volejbalové, nohejbalové turnaje apod.)
Seznámil občany s jejich náměty z volebních lístků, jednalo se o:
- zavedení vody a plynu
- oprava cesty ke Kaznějovu + všechny cesty v obci
- prodejna potravin
- přidat druhé zrcadlo k výjezdu z Fernetového náměstí (silnice k Oboře)
- vypouštění odpadních vod do kanalizací (oprava netěsné kanalizace)
- zvýšit počet stromové zeleně, zejména na návsi a u pomníku
- omezení rychlosti v ulici ke Kaznějovu (cedule 30 km/hod., obytná zóna, retardéry)
- udržování zeleně u čp.53
- přidat osvětlení (nebylo upřesněno kde)
- vyčistit retenční nádrž (před p.Kurucem)

- prohloubení potoka (od Delawských – potok od Babiné)
- odvodnění kapličky

Další náměty přednesli občané – p.Plaček upozornil na nutné rozšíření vozovky v zatáčce u
Hřebců a u čp.53.
V diskusi vystoupil p.Křížek – upozornění na špatný stav cesty na Fidlině, několikrát upomínal
na obci, bez odezvy. Zástupce obce p.Gross přislíbil přezkoumání a odpoveď.
p.Urbánek Radek – vznesl dotaz na kontroly od hygieny odpadních vod z čističky – udání od
chatařů, jaká je možnost kontroly u rekreačních objektů.
p.Staněk se vrátil k tématu odpadních vod – technicko ekonomická studie, 2015-2020
dotační program na odpadní vody profinancování ve výši 80%, byl ochoten zafinancovat
pomocí sponzorinku studii ve výši 100 tis. Kč, vzhledem ke vztahům v obci od nabídky
odstoupil
p.Kohoutová – zavedení přípojky vody
Námět – hledání předsedy – možnost založení dobrovolných hasičů v obci, p. Gross upozornil
na možnost získání finančních prostředků pro zájmové spolky.
Na závěr předseda OV p.Zídek připomenul občanům že 30.11. se koná rozsvícení vánočního
stromečku a 6.12. mikulášská besídka.

