
Přítomni:
Za město: Zámečník, Mejsnar
OV Hanychov, Růžodol, Machnín,
Za OsV Horní Hanychov: votruba Kvapil 

Město nabízí a Budoucnost s OsV
Za Magistrát - odpovědný pro komunikaci s OsV p. Mejsnar jinak nás odkáže na jinou zodpovědnou 
osobu, které ta problematika přísluší.
Každému OsV nabízí svého zastupitele zodpovědného za komunikaci, konkrétní jména budou navržena 
magistrátem
Již probíhají setkávání s OsV  a to bude probíhat i nadále, každý rok proběhne setkání s OsV na určeném 
místě
Setkání jako dnes by měla být 1x za 1/4 roku a to i za účasti vedoucích odborů (Sládková, Novotný, Vinař, 
Mikešová apod..)
9.9.2019 bude vyhlášen projekt participativního rozpočtu - část rozpočtu o kterém rozhodují občané, OsV 
OsV bude mít možnost projekty na našem území pomohou s propagací a dají i prostředky na propagaci 
našich projektů, jiné projekty možné z jiného rozpočtu. Participační rozpočet - město vyčlení 5MKč a 
budou moci OsV dávat návrhy na vylepšení. V průběhu října možné podávat. Projekty do 150 000 (1MKč -
(1MKč - 7Ks) a do 1MKč (Celkem 4MKč - tedy 4ks a více) Občané dávají návrhy, musí to být proveditelné 
na městských pozemcích apod… po vyhodnocení to bude na webu a občané hlasují kliknutím na webu, 
budou i záporné body i kladné body, bude možné  hlasovat na 5 projektů pozitivně a dva negativní. 
Pomáhá odbor architektury města v případě zájmu s dokumnetací. Vybraný projekt bude realizován 
městem. V březnu bude vyhodnoceno a realizaci přebírá odbor ekologie a veřejného prostoru. Prostředky 
Prostředky budou i na kampaň na letáky na propagaci, aby o tom lidé věděli.
Jak podpořit naše měkké aktivity = setkávací akce, letáky, pronájem, apod. a to ještě letos, není to na 
investiční věci, ale pomoc s pořádáním a to i v 2019
Materiální pomoc - zajištění neinvestičních věcí jako vývěska apod. Pro letošní rok je limit cca 20 000 na 
osadní výbor. Přinesou se účtenky co se nakoupilo a město je proplatí. Jinak faktury musí být na Město
Příští rok může být částka větší……??????
Město nabízí i prostory k setkávání.

Město očekává
Informace od OsV - jsou prodloužené oči města a očekávají informace ze čtvrtí co se tam dějeje v 
provozu také Aplikace Android Maruška? foto - na chytré mobily - je možné zasílat na město podněty k 
opravám apod.
Pošle kontakty na kontaktní osoby: Správce zeleně, Komunikace…...
Investiční věci jsou na náměstka Šolce
Doporučeno pravidelně chodit do zastupitelstva - 1x měsíčne se toho účastnit
Materiály z rady jsou zpřístupněné hned na webu. Plánuje se úřední deska tak aby bylo možné filtrovat 
dle katastrálních územíp Plánuje se na stránkách odběr novinek. Tam kdo se zaloguje, tomu chodí 
novinky z města. 
Plánuje 1x ročně setkání s občany v místě pro komunikace s občany, ale i jako podpora osadního výboru
Uvítají předávání informací i občanům v součinnosti s OsV - a to odesláním článku do zpravodaje, tiskové 
oddělení jej napíše pokud jim pošleme třeba v bodech, bylo by dobré ve zpravodaji mít i rubriku  z 
osadních výborů. Akce pořádané v Hanychově budou propagovat na stránkách města i facebooku 
ošekávají se informace z OsV. Do 25. v měsíci je uzávěrka do zpravodaje. 

Závěry
Akční plán pan Mejsnar přeposlal příslušným odborům a požádá je o zpětnou vazbu.
p. Mejsnar pošle zápis ze setkání.
Ohledně hřiště p. Mejsnar zjistí jak to paní Balašová vede a dá vědět.
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