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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 3.6.2009  
 
 

Přítomni: Jurtík  Jaromír, Šulc  Jaroslav, MUDr. Gremlicová  Bohumila, Polívka  Petr, Mgr. 
Vodáková  Soňa, Kou řil  Jan 
 
Omluveni: Ing. Minařík František, Vařeková  Kateřina, Bureš  Miroslav 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání řídil člen komise Jaroslav Šulc. 
 
Program:  

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení 
• C: odeslaná pošta 
• D: doručená pošta 
• E: různé 

 
K jednotlivým bodům: 
 
 
B: kontrola usnesení  
 
D.3. viz. odeslaná pošta 
D.4.           dtto 
D.5.           dtto 
D.10. úkol trvá - člen KMČ M. Bureš, e-mail ze dne 22.4.09 -  výňatek z dopisu Mgr. Poučkové 
s dotazem na možné pronájmy letiště za účelem konání kulturně sportovních akcí typu tuning party 
atd. Pro informace je t řeba se obrátit na 1. nám ěstka primátora Mgr. Svatopluka Š čudlíka. 
Informaci p ředá p. Bureš. 
termín: ihned 
odpovídá: p. Bureš 
 
 
C: odeslaná pošta  
 

1. MmOl, majetkoprávní odb., č.j. SmOl/Maj/22/898/2009/To ze dne 20.3.2009 
2. MmOl, majetkoprávní odb., č.j. SmOl/Maj/22/1628/2009/Ha ze dne 30.3.2009 
3. MmOl, majetkoprávní odb., č.j. SmOl/Maj/22/2226/2009/To ze dne 20.4.2009 
4. odpověď paní Kubíkové ( viz doručená pošta), předseda komise e-mailem 27.5.2009 
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D: doru čená pošta  
 
1. dotaz paní Dagmar Kubíkové k problematice parkovacích míst a příjezdové komunikace na ul 

Jílová a  k VO,  e-mail ze dne 27.5.2009 
2. MmOl, majetkoprávní odb., č.j. SmOl/Maj/22/2845/2009/Pr ze dne 21.5.2009 – část p.č. 469, 

pronájem za účelem zřízení zeleninové zahrady. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

3.  MmOl, majetkoprávní odb., č.j. SmOl/Maj/22/2127/2009/Pr ze dne 27.4.2009 – část p.č. 469,  
     pronájem za účelem zřízení zeleninové zahrady. Komise nemá námitek.  

termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

4.  MmOl, OŽP, Ing. Štěpánková, e-mail ze dne 6.5.2009 – květinová soutěž 
5.  TSmO ze dne 26.5.2009 – přehled činností na červen  
6.  MmOl, OŽP, Ing.Marie Večeřová ze dne 14.5.2009 – výklad k problematice útulku pro opuštěná 
     zvířata 
 
 
E: různé 
 

1. člen komise p. Šulc – dotaz na MPO – obyvatelé bytového domu č.o. 2. a 4. na ul. Gen Píky 
mají problémy s bezdomovci. Odpověď – volat na MPO. 

2. informace MPO -  služebna na nám. Terera bude přemístěna na ul. Kateřinská 
3. člen komise p. Jurtík informoval členy komise o jednání s Mgr. V. Puhačem dne 15.5.2009. 
4. připomínka členů komise ke kvalitě prostředí v zasedací místnosti. Bude dořešeno na 

červencovém jednání komise 
 
 
Usnesení  
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 3.6.2009 ukládá: 
 
B.1. 
termín: ihned 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
D.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
D.3. 
termín: ihned  
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 1.7.2009 v 17.00 hod. 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
Zápis byl projednán s Mgr. Vladimírem Puha čem dne:9.7.2009  
 
 
                                                                                                               Ing. František Mina řík 
                                                                                                           předseda KMČ č.12 Neředín 


