Participativní rozpočet
Projekty participativního rozpočtu schválené radou města k vyvěšení.
1) Svatební altánek u sv. Marka
Svatební altánek v místě s unikátním výhledem na město Brušperk. Zatraktivnění města
jako první volby pro svatbu každého rodáka. Oslovení studentů architektury s možností
soutěže o nejlepší návrh tohoto altánku, aby se dosáhlo nejoriginálnějšího návrhu.
2) Rozšíření městského mobiliáře
les Pastevník
V současných dnech je před dokončením stezka – pěšina v úseku restaurace PastevníkPřehrada č. 1 (koupací). Území v jejím okolí je zajímavé, dosud nenavštěvované, po celé
trase stezka kopíruje vodoteč Horní Koťbach. Projekt předpokládá zbudování dvou
jednoduchých dřevěných laviček pro odpočinek.
park u zastávky Brušperk – střed
Projekt předpokládá zbudování jednoduché dřevěné lavičky v místě, kde se nyní nachází
zbytek betonové konstrukce bývalé kašny.
městský hřbitov
Projekt předpokládá vybudování 2 ks sklopných sedaček u rozsypové loučky. Jsou určené
především pro starší občany našeho města pro odpočinek při pietě za zesnulé příbuzné.
Sedačky jsou navrženy sklopné, aby sedačky nezabíraly místo, pokud na nich nebude nikdo
sedět. Sedák se díky gravitaci vždy zvedne do svislé polohy.
3) Nové dvě KnihoBudky
Prodloužení životnosti knih umístěním vyřazených knih do veřejně přístupných budek.
Pokud lidé vlastní doma knížku, kterou už přečetli, ale je jím líto ji vyhodit, mohou si ji
vyměnit v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam prostě nechat, ať si ji může přečíst někdo jiný.
KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Do KnihoBudek jsou
umísťovány také vyřazené knihy z knihovny, kde mohou udělat ještě radost.
4) Naučná stezka v lese Pastevník
Naučná přírodovědecká stezka vede krásným prostředím lesa Pastevník a začíná
u myslivecké chaty a končí až na hrázi koupací nádrže č. 1. Na pěti informačních tabulích
se dozvíme, jak vznikla myslivost, o vývoji lovu zvěře, o mysliveckých zvycích a tradicích,
o péči o zvěř a seznámíme se s druhy zvěře, které zde žijí ve zdejších lesích. Součástí stezky
je krmelec a přístřešek pro zvěř, kterému se říká zásyp. Dětský kroužek mladých ochránců
přírody Liščata se bude podílet na dokrmování zvěře a na úklidu kolem stezky.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci všech těchto vybraných projektů po
schválení rozpočtu města na rok 2020.
__________________________________________________________________________________
Rada města neschválila projekt Oprava sochy p. Marie Hostýnské z důvodu nesplnění podmínky
finanční náročnosti. Předběžná finanční částka na opravu sochy předložená odborným restaurátorem
činila 227.700,- Kč. Maximální částka na jeden projekt dle pravidel činí 150.000,- Kč. Rada města se
dohodla na zařazení částky na opravu sochy do návrhu rozpočtu na rok 2021.

