Zápis z online schůze OV Nebřeziny
ze dne 6. 3. 2021

Přítomni: Berger, Bergerová, Kašková, Mannová, Holota, Mourek,
Ing. Zídek
Omluven: 0

1. Pokračování ve výsadbě zeleně v obci dle zpracovaného návrhu,
údržba a péče o zeleň již vzrostlou.
OV se dohodl, že nabídka následného rozvoje zeleně v
Nebřezinech a její realizace se odkládá na neurčito.
Dojde pouze k výsadbě 4 lip a 2 dubů, které dostal Ing. Zídek jako
osobní dar od pana Černého a paní Lohrové. Po konzultaci s
panem Kočou, dojde k jejich výsadbě dle plánované revitalizace.
OV odsouhlasil obnovu a údržbu vzrostlé výsadby v Nebřezinech od
firmy JVV GINKGO s.r.o. v částce 11.640,-.
Žádáme o doplnění záruky udržitelnosti alespoň 3 roky a nejlépe, že
záruku převezme město. Domníváme se, že ve veřejném prostoru
obce je vzrostlá zeleň jeho součástí, a že by náklady na její rozvoj a
průběžnou údržbu měly být běžnou součástí celoměstského rozpočtu
správy veřejného prostoru ve městě ( jako je tomu např. u veřejného
osvětlení, sekání trávy, úklidu atd.).
Po schůzce s panem Kočou bylo domluveno, že pošle cenovou
nabídku na údržbu vzrostlé zeleně pro letošní rok.
Žádáme město, aby byla s panem Kočou domluvena a uzavřena
smlouva o péči o zeleň.

2. Úprava prostoru kolem lípy. Na základě žádosti z loňského roku
byli svépomocí provedeny terénní úpravy u vysazené lípy a terén je
připraven na finální úpravu. Žádáme město, aby pomocí TS došlo ke
konečné úpravě, položení folie a vysypání kačírku.
Zakoupení 2 kusů dřevěných laviček na toto místo, by

mělo proběhnout v nejbližších dnech. Nabídka bude
odeslána na město Plasy.

3. Lavičky. Na základě inventury požadujeme nové lavičky za
vyřazené. Oprava starých laviček převyšuje cenu nových.
OV se dohodl na instalaci dvou nových laviček v obci.
Žádost s nabídkou bude zaslána na město Plasy.

4. Hostinec Nebřeziny. Pronajímatel hostince v Nebřezinech pan
Podlena, žádá o prominutí nájmu za první čtvrtletí roku 2021 z
důvodu uzavření provozu, díky nepříznivé epidemiologické situaci.

za OV dne 8. 3. 2021 Jan Berger

