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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 4. 6. 2007 
 

P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Šiška,Ing. Zedník, Mgr. Prágnerová, pí Pospíšilová,  
p. Je�ábek, p. Ostr�il, Ing. Filipcová. Ing. Kopal; 

 
Hosté: p. Spá�il, p. Prášil, p. Vorá�, p. Pražák  
 
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  
 
Informace: 
 

- P�edání kontakt� na TSMO všem �len�m komise – p�i požadavku na TSMO je dobré 
využívat mailovou poštu 

- Rozpo�et komise na rok 2007 – �erpání rozpo�tu do 5/2007, plánované akce do 
konce roku 2007 

- Vydlážd�ní plochy pro umíst�ní kontejner� u Zedníkového – v míst� se nachází 
hydrant a rozhlas – po vy�ešení t�chto problému dojde k realizaci (stavební povolení) 

- Oprava zábradlí u rybníka – p�edán kontakt na firmu Zv��, úkol zjistit cenu  
Odpovídá: p. Je�ábek 

- Webové stránky komise – stagnují, MmOl požaduje stejnou formu prezentace pro 
všechny KM�, pot�eba aktualizace – kontaktovat Ing. Snášela z MmOl 
Odpovídá: Ing. Kopal 

- Svoz kontejner� je nedostate�ný, nutnost požádat o navýšení 
Odpovídá: Mgr. Prágerová 

- Žádost p. Šlechty (�EZ) o vyjád�ení k cen� za v�cné b�emeno (kabelové p�ípojky na 
ul. E. Junkové) – jedná se o smluvní vztah, do kterého KM� nemá právo zasahovat 

- Tajemníkem KM� �. 2 Droždín zvolena 8 hlasy Ing. Filipcová 
- Oprava rozhlasu – bude vym�n�n pouze pult v hasi�ce; v rámci budování kanalizace 

došlo k poškození rozhlasu – prov��it možnost uplatn�ní náhrady škody na VCES – 
jednání s VCES a Mgr. Puha�em (MmOl) 
Odpovídá: Ing. Tušková 

- Zabezpe�ení objektu hasi�ky kou�ovými hlási�i – p�ipravit zprávu pro odbor ochrany 
MmOl 
Odpovídá: Ing. Zedník 

- Sportovní hala – diskutována možnost výstavby, vyhledání vhodné lokality, na 
jednání pozván p. Vorá�, který nabízí pomoc p�i zajišt�ní dotací, sponzor� – nutnost 
vytipovat vhodné sporty a p�ipravit zám�r  
Odpovídá: všichni 

- Výp�j�ka pozemk� Sagittaria – KM� souhlasí s výp�j�kou, o stejné pozemky má 
zájem i paní �erná pronájem a následný odkup – výstavba) – KM� s pronájmem 
paní �erné nesouhlasí 

- Studie Ing. Bezd�ka – komise nesouhlasí s plánovanou výstavbou na pozemcích 
m�sta, ve studii je výstavba plánována i na pozemcích, které jsou p�edm�tem 
projednávané výp�j�ky se spole�ností Sagittaria 

- P�ísp�vek SK Droždín na rozvoj sportu ve výši 10.000,- K�  
Odpovídá: p. Je�ábek 

- Kanalizace – veškeré aktuální informace ke kanalizaci budou vyv�šeny na ú�edních 
deskách v Droždín� (viz. Požadavky host�) 

-  
- Ve st�edu 6.6.2007 prob�hne na Sv. Kope�ku setkání jednotlivých KM� s M�stskou 

policií  
Odpovídá: Ing. Filipcová 

- Rozd�lení ulic Droždína jednotlivým �len�m komise: 
Ing. Šiška                                      Akátová, Gagarinova 
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p. Ostr�il                                     Aldova, Hany Kvapilové 
Mgr. Prágnerová ( p. Prášil )           Arnoldova, Myslivecká, Na P�íhonu 
Ing. Kopal                                      Dolní Úlehla, Na Kopci 
p. Je�ábek                                   Elišky Junkové, pplk. Sochora 
Ing. Tušková                                  Horní Úlehla, U k�íže 
Ing. Zedník                                     Janouškova, U prachárny, V Kukle 
pí Pospíšilová                              Jesenická, V rynkách, Vít�zství 
Ing. Filipcová                               Ke Stromk�m, U Cihelny 

 
 
Požadavky host�: 
 

- p. Spá�il – informace o zabezpe�í garáží hasi�� nacházejících se v objektu – ve 
st�edu 6.6.2007 v 9.00 prob�hne další jednání u budovy hasi�ské zbrojnice (finan�ní 
projekt), nové zabezpe�ení bude propojeno se stávajícím 

- p. Spá�il – informoval o p�edpokládaném pr�b�hu D�tského dne, který prob�hne dne 
10.6.2007 od 15.00 na h�išti SK Droždín – všichni �lenové srde�n� zváni, KM� 
Droždín uvolnila z rozpo�tu na tuto akci 6.000,00 K� (schváleno 14.5.2007) 

- p. Prášil – dotaz na kanalizaci, upozornil, že ob�ané nejsou informováni, které �ásti 
Droždína budou rozkopány (p�íjezdy k RD), dále vznesl požadavek na vyasfaltování 
cesty od ul. Myslivecká sm�r P�íhon v rámci úpravy cest po kanalizaci – bude 
zve�ejn�n plán výstavby na m�síce �erven – �ervenec 2007, dále bude zve�ejn�n 
kontakt na projektanta kanaliza�ních p�ípojek pro jednotlivé RD, kolaudace hlavního 
�adu by m�la prob�hnout v 11/2007 

- p. Prášil – požadavek na novou ú�ední desku v Droždín� sm�rem ke Sv. Kope�ku 
Odpovídá: Ing. Tušková 

- p. Pražák – upozornil na nebezpe�í skácení 2 lip v rámci budování kanalizace, VCES 
nemá na toto povolení 

 
Program  sch�ze KM� 2. 7. 2007: 
 

- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace  
- Návrhy na využití plánované sportovní haly  
- Návrhy �len� na další �innost – p�edstava, vytvo�ení plánu akcí a investic na období 

2 ( i více ) let; 
- Problematika host� 
-  

 
Termín p�íští sch�ze KM�:     2. 7. 2007 v 18 hodin 
 
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo ukon�eno ve 20:35.  
 
          

                                                                                       Ing. Eva Tušková 
P�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 

 
 
 
Zapsala: Ing. Marta Filipcová 
Schválila: Ing. Eva Tušková 

P�íloha: Rozpo�et KM� �. 2  - Droždín 
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Finan�ní požadavky a jejich realizace v Droždín� v roce 2007: 

Celkový rozpo�et na rok 2007 �iní 180 000,- K� 
 
 
 

Název akce 
 

Termín realizace Finan�ní �ástka 
v K� 

Vybudování schodišt� (I.�ást ) 
Na ul. Horní Úlehla 

31.1.2007 85 500,- 

Vybudováníschodišt� (II.�ást ) 
Na ul. Horní Úlehla 

 31.1.2007 65 250,- 

Kanalizace – pronájem sálu 
 

9.1.2007 4 000,- 

D�tský maškarní bál - 
pronájem sálu 

25.3.2007 2 500,- 

D�tský maškarní bál – 
produkce 

25.3.2007 3 850,- 

Droždínské hody - 
Dechovka P�íkazanka 

8.4.2007 6 500,-  

Droždínské hody – 
 pronájem sálu 

8.4.2007 3 500,- 

Osvobození a  
Svátek matek 

13.5.2007 6 000,-  
( v�nce a kytice ) 

Svátek matek – 
ob�erstvení + pronájem sálu 

13.5.2007 7 000,- 
 

Celkem 
 

P�i p�edání nové KM� 184 100,- 

Oprava místního rozhlasu 
 

31.5.2007 17 000,- 

Sportovní klub Droždín 
 

30.06.2007 10 000,- 

Vydlážd�ní plochy pod 
kontejnery – ul. Horní a Dolní 

Úlehla 

v jednání ? 

D�tský den 
 

10.6.2007 6 000,- 

Váno�ní koncert v týdnu p�ed Vánocemi - 
v jednání 

? 

Osv�tlení –ul. Dolní Úlehla 
 

v jednání se SK a TSMO ? 

Celkem 
 

 217 100,- +  ??? 

 
 

 
 
 
 
 

 


