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Název:    6.Zasedání - Zápis 

Vytvořil: Roman Mráz Datum vytvoření: 24.1.2016  Datum verze: 16.2.2016 

Termín:  20.1.2016, 19:00h Místo: restaurace Švejk, Tyršova 105, Příbram 

 

Zápis z jednání: 

Bod Popis Hlasování Výsledek 

1 Původní znění z programu: 
a) Určení zapisovatele – Roman Mráz 
b) Schválení programu dle programu z pozvánky na 

zasedání komise 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

2 Původní znění z programu: 
Ohlédnutí se za prací komise za 2015  
 
Další postup a změny: 

- Rekapitulace práce komise za rok 2015, viz report 
v pozvánce na 6. zasedání 

  
  
  

 

Informace 

3 Původní znění z programu: 
Termíny dalších zasedáni komise (příloha č.1) 
 
Další postup a změny: 
- Změna termínu 7. Zasedání – z původního návrhu 

24.2.2016 se mění termín na 2.3.2016 
 
Usnesení: 
I.  komise s c h v a l u j e tyto termíny zasedání 
7. Zasedání: 2.3.2016 od 19:00h 
8. Zasedání: 25.5.2016 od 19:00h 
9. Zasedání: 14.9.2016 od 19:00h 
10. Zasedání: 30.11.2016 od 19:00h  

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

Účastníci zasedání: Roman Mráz, Květa Štefanová, Ing. Eva Kyseláková, Ing. Petr 
Kareš, Jiří Paul, Martin Bartoš 

Omluveni: František Sobotka, Ing. Filip Ondřejek 

Neomluveni: - 

Usnášení schopnost komise: komise je usnášení schopná 

Koordinátor komise: Ing. arch. Jaroslav Malý 

Hosté: - 
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4 Původní znění z programu: 
Témata, kterými se bude komise dále zabývat (příloha č.2) 
 
Usnesení: 
I.  komise s c h v a l u j e tato témata 
- Detailněji se zabývat strategickým plánem rozvoje 

města 
- Projít aktuálně běžící projekty (ze stránek města PB) 
- Zabývat se zaměstnaností -> rozvoj infrastruktury 

v průmyslových zónách (dopravní komunikace a spoje, 
osvětlení apod.) 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

5 Původní znění z programu: 
Termín dalšího zasedání komise 
 
Termín konání dalšího zasedání komise je dne 2.3.2016 od 
19:00h 

 Informace 
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6 Původní znění z programu: 
Závěr 
 
Další postup a změny: 
- Soutěž k 800. výročí města – Komise navrhuje vyhlásit 

soutěž „Rozkvetlá Příbram“ k příležitosti 800. výročí 
města. Cílem soutěže je motivovat občany k aktivnímu 
osobnímu zapojení do příprav na oslavy 800 let města. 
V rámci této soutěže by občané města, v několika 
kategoriích (dům/byt/balkon/předzahrádka apod.) 
obohatili a podpořili výzdobu města. Hodnotit by se 
mělo to, co je vidět z veřejného prostoru (z ulice, z 
náměstí apod.). Vítězové jednotlivých kategorií by mohli 
obdržet např. finanční odměnu doplněnou o vstupenky 
na festival k 800. výročí. 

- Technické služby by se měly začít starat o zeleň ve 
městě, včetně zalévání a péči o rostliny v mobilních 
nádobách (mísy/květníky/truhlíky apod.) a na kruhových 
objezdech, které jsou v současné době v podstatě 
jedinou okrasou města. Bylo by vhodné vytipovat místa 
na výsadbu květin, případně mobilní nádoby doplnit o 
kvetoucí letničky nebo po městě rozmístit nádoby či 
stojany s květinami. K těmto účelům využít květiny 
vypěstované v městském zahradnictví TS. Vše by se 
mohlo řešit v souladu s koncepčním plánem „Vzhledu 
města“, který by bylo vhodné vytvořit, nastavit a 
udržovat.  
Na vznik plánu „Vzhledu města“ by mělo navazovat 
ocenění údržby a tyto prostředky v rozpočtu musí být 
přiděleny TS na údržbu. Následně nastavit kontrolu, 
zda za ty peníze dělají, co mají. 
V rámci úklidu města by bylo vhodné zaměřit se na 
dlouhodobě znečištěná místa, např. velmi znečištěnou 
oblastí je cesta k OU Dubno, kde by v rámci praxe mohli 
úklid zajistit i žáci OU. K identifikaci takových míst by 
mohla posloužit výzva směrem k občanům, kteří by 
mohli na nedostatky a nepořádky upozornit.  

 Informace 

 


