
ZÁPIS DÁLKOVĚ VEDENÉHO JEDNÁNÍ KMČ 12 NEŘEDÍN V MĚSÍCI LEDNU 
2021

Účast: Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Petr Hlatký,  
Mgr. Martina Grmelová, Jiří Křemínský, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba, Miroslav 
Bureš, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.,

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace krizový štáb rozhodl, že se komise po dobu trvání 
nouzového stavu nesmí prezenčně scházet na jednání. Je možná pouze elektronická 
komunikace.

1. KMČ dne 14.1.2021 obdržela prostřednictvím odd. KMČ  a DP žádost odboru 
majetkoprávního (č. j. SMOL/002973/2021/OMAJ/MR/Kra, spis. zn. S-
SMOL/305435/2020/OMAJ/Kra)  o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2/18 
v k. ú. Neředín při ulici Letců za účelem sjednocení pozemku, který užívají jako zahradu 
na základě nájemní smlouvy, a pozemku, který je v jejich vlastnictví. 
Tuto žádost poslala předsedkyně komise dne 14.1.2021 všem členům komise se žádostí o 
sdělení jejich stanoviska k prodeji pozemku. 
Formou dálkového vedení jednání členové vyslovili kladné stanovisko k prodeji pozemku. 
21.1.2021 zaslala předsedkyně komise odboru majetkoprávnímu sdělení, že KMČ Neředín 
souhlasí s prodejem předmětného pozemku.

2. na základě žádosti paní náměstkyně Kolářové, aby komise provedly soupis nepotřebných 
sušáků na prádlo, klepačů a přístřešků na popelnice, byly rozděleny lokality podle místa 
bydliště členů komise, aby tento soupis vyhotovili v termínu do konce ledna 2021.
Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. – lokalita U Kovárny – provedeno

Pavel Zatloukal – část tř. Svornosti, Foerstrova a ul. Dělnická - provedeno

Mgr. Vilém Skyba – ul. Generála Píky, Norská

Petr Hlatký – tř. Míru, ul. Helsinská

Jiří Křemínský – část ul. Dělnická – provedeno

Předsedkyně komise do 5.2.2021 zašle soupis i s fotodokumentací paní náměstkyni v 

elektronické podobě.

3. dne 6.1.2021 předsedkyně komise zaslala členům komise informaci odd. KMČ a DP ve 

věci schváleného rozpočtu pro využití KMČ s žádostí o zaslání tipů na případné opravy či 

zvelebení území KMČ Neředín s termínem do konce února 2021. Pokud nebude možné 

uskutečnit jednání komise ani v původně plánovaném termínu 3.3.2021, bude o rozdělení 

finančních prostředků rozhodnuto formou dálkového jednání. Termín zaslání na odd. 

KMČ a DP je 15.3.2021

4. dne 26.1.2021 byl všem členům komise zaslán nový Statut a Jednací řád, který schválila 

Komise městské části č. 12 Neředín



RMO dne 25.1.2021

5. dne 28.1.2021 předsedkyně komise zaslala členům dopravní skupiny (Šulc, Bureš, Jurtík) 

k připomínkování projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve věci Dělnická II . –

rekonstrukce kanalizace a inženýrských sítí.

zapsala: Kateřina Vařeková

zápis ověřil: Jaroslav Šulc

28.1.2021




