Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.8.2017
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Martina Navrátilová, Jaroslav Šulc,
Ing. Jan Švec, Kateřina Vařeková, Pavel Zatloukal
Omluveni: Mgr. Jiří Steiger, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Marek Mádr, Mgr.
Vilém Skyba
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
Hosté: členové KMČ 22 Řepčín: Mgr. Michael Mencl, Bc. Roman Vlha, Ladislav Čáp;
Z veřejnosti vypsáni: Hildegarda Hrušková
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Kontrola usnesení
C. Odeslaná pošta
D. Doručená pošta
E. Různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášení schopná.
B. Kontrola usnesení
Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání dne 12.7.2017.
C. Odeslaná pošta
1. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/137617/2017/OMAJ/MR/Rih ze dne 21.6.2017, žádost o
obecné vyjádření k pachtům na částech předmětných pozemků.
2. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/134944/2017/OMAJ/MR/Sac ze dne 6.6.2017, žádost o
vyjádření k pronájmu pozemku, na kterém se nachází garáž žadatele.
3. Ing. Řepický, MUDr. Dostál, žádost o součinnost ve věci úpravy dopravního značení na ul.
Neředínská.
4. MMOL, OŽP, e-mail ze dne 26.6.2017, stanovisko k umístění lavičky u č.o. 42 na tř. Svornosti.

D. Doručená pošta
1. MMOL, odbor správy městských komunikací a MHD, e-mail ze dne 26.7.2017, zasílání
tiskových zpráv DPMO bude zajišťovat OVVI.
Komise bere na vědomí
2. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 31.7.2017, žádost o zaslání termínů akcí, které plánují komise a
spolky v roce 2018, u kterých se předpokládá jejich konání i po 22. hodině. Termín: 31.8.2017
Komise v současné době žádnou takovouto akci nepřipravuje.
E. Různé

1. Přítomní členové KMČ Řepčín požádali o podporu při zařazení akce prodloužení cyklostezky
ve směru od Řepčína ke Globusu a dále ke krematoriu i s vybudováním veřejného osvětlení do
plánu investic na rok 2018
Komise žádost akceptuje a žařazení akce do plánu investic 2018 podpoří
2. p. Hrušková oznámila komisi, že jí byla neznámým pachatelem postřelena kočka, žijící v domě
Neředínská 33. Paní Hrušková se domnívá, že neznámý pachatel střílel z ul. Družstevní. Toto
oznámila na Policii ČR a komisi předala kopii úředního záznamu o podání vysvětlení. Komise o
tomto bude informovat MP.
3. Neprůchodné chodníky z důvodu stávající zeleně:
Mgr. Navrátilová řeší s Ing. Štěpánkovou (MMOL, OŽP) a Ing. Dostálovou (TSMO)
Komise bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 6.9.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

