
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 10
Nemilany

Č. 7 / 2021 06. 12. 2021 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Radomír Děreš, Mgr. Pavla Svobodová, Zdeněk Kříž, Vlastimil Pavlík, Jan Opálka, Eva
Pospíšilová, Ing. Pavel Musil

Omluveni: Mgr. Veronika Ingrová, Mgr. Šárka Belšíková, Mgr. Renata Pospiechová

Hosté: Městská policie- Petr Děreš, Jakub Jelínek, Hana Teššinyová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Na jednání se dostavili budoucí nájemci kulturního domu p. Hana Teššinyová a p. Jakub Jelínek.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Byla dokončena první část opravy chodníků na ulici Česká čtvrť, další etapa bude pokračovat v příštím roce.
Proběhla kontrola hospodaření: všechny finance, které měla KMČ k dispozici (estetizace, opravy komunikací,
ostatní potřeby), byly profinancovány. KMČ hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Podrobnější informace budou
v zápise na začátku roku 2022.
Byla opravena nefunkční lampa na ul. Kožušanská u kapličky.
Byl proveden ořez stromů na Kožušanské ul. směrem k domům.

05 Projednávané záležitosti

Termíny schůzí na rok 2022 - první pondělí v měsíci (v červenci druhé pondělí) v 18 hod. na detašovaném
pracovišti MmOl, Lidická 31.
V průběhu prosince budou na detašovaném pracovišti zdarma k vyzvednutí kalendáře pro každou domácnost.
Přesný termín k vyzvednutí bude vyhlášen rozhlasem.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



1 KD

KMČ na základě prohlídky kulturního domu žádá o rekonstrukci tamního sociálního zařízení.

2 Internet

KMČ žádá o zajištění bezdrátového internetového připojení v budově detašovaného pracoviště pro účely
jednání komise.

3 Raisova

S ohledem na blížící se konec stavebního povolení KMČ žádá o zařazení rekonstrukce ulice Raisova do
investičního plánu města na příští rok.

08 Obecné informace

08.1 Došlá pošta

KMČ obdržela vyjádření odboru dopravy k stání na odbočce z Hviezdoslavovy ulice kolem parku na ulici
Sportovní (č. parc. 361/1, druh pozamku - ostatní plocha, druh využití - ostatní komunikace). Není zde povoleno
stání, protože se jedná o stání v prostoru křižovatky - jde tedy o přestupek.
Byly zahájeny zaměřovací práce k budování kontejnerového stání na ulici Raisova, realizace byla prodloužena
do března 2022.
Zpevnění komunikace na ulici Cihlářská bude realizováno do konce března 2022.
Ořez stromů v parku byl zařazen do plánu prací do konce března 2022 (do začátku vegetačního období).

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 7 / 2021

Zapsal/a:
Radomír Děreš

Ověřil/a:
Mgr. Pavla Svobodová


