
Zápis č. 12 z jednání KM Č č. 10 Nemilany 
ze dne 12. 12. 2012 

 

Přítomni za KM Č: p. Pavlík, Děreš, Smítal, Fillová, Monič, Pokorný, Pospíšilová, 
Svobodová, Zenglerová 
Nepřítomni za KM Č: p. Kolajová 
Městská policie : p. Hanus, Kluková 

Kontrola minulého zápisu: 

• Předseda KMČ dne 28. 11. 2012 odeslal na odbor dopravy MmOl dopis ve věci zjištění 
vlastnictví pozemku p. č. 649 ostatní komunikace. Jedná se o polní cestu z Nemilan 
k Aholdu a DHL, kde na odstavné ploše parkují kamiony vedle sebe a znemožňují průjezd 
vozidel. Odbor dopravy sdělí odpověď písemně. 

• P. Pokorný upozornil Městskou policii na problém se zajížděním osobních auto do prostor 
lesíka. 

Došlá pošta: 

• MmOl, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku p. č. 
647 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Nemilany ul. Bystřinova za účelem užívání 
předzahrádky a vjezdu k RD (č.j.SMOl/Maj/22/5545/2012/Pr ze dne 13. 11. 2012). KMČ 
nemá k žádosti připomínky (hlasování 9-0-0). 

• MmOl, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku p. č. 
861/1 trvalý travní porost výměře 47 m2, p.č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 85 m2 a 
p. č. 861/4 trvalý travní porost o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany ul. Povelská za účelem 
užívání zahrady RD (č.j.SMOl/Maj/22/6020, 6023, 6024/2012/Pr ze dne 3. 12. 2012). 
KMČ nemá k žádosti připomínky (hlasování 9-0-0). 

• MmOl, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku p. č. 
654 ostatní plocha o výměře 46 m2 a p. č. 634/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. 
Nemilany  ul. Povelská a Janíčkova za účelem užívání předzahrádky k RD 
(č.j.SMOl/Maj/22/6022/2012/Pr ze dne 3. 12. 2012). KMČ nemá k žádosti připomínky 
(hlasování 9-0-0). 

Ostatní: 

• KMČ schválila termíny schůzí na rok 2013, které jsou vyvěšeny na nástěnce. 
• KMČ v roce 2012 vyčerpala na drobné opravy majetku v Nemilanech peněžní prostředky 

v celkové výši 546 500 Kč na níže uvedené akce: 
oprava odpočinkové plochy u zastávky MHD,  
oprava chodníků v ul. Kožušanská,     
oprava chodníků v ul. Povelská  - celkem         …………………………...  265 000 Kč 
dokončení parku (herní plochy)           ………………………….….100 000 Kč 
oprava kapličky ul. Sportovní                      ..………………………….…73 000 Kč 
oprava chodníku ke kapličce a plochy           ……………………………...34 000 Kč 
oprava sloupků, doplnění keřů v parku           ……………………………….7 000 Kč 
oprava rozvodů místního rozhlasu          . ..……………………………58 000 Kč 
instalace (doplnění) směrníků ulic          ……………..…………………9 500 Kč 

 
Příští sch ůze KMČ se koná ve st ředu dne 23. ledna 2013 v 18 hodin. 

Zapsala: L. Zenglerová 

 
 
Vlastimil Pavlík 

  předseda KMČ Nemilany 


