Zápis z jednání KM . 19 Pavlovi ky
Ze dne 10.3.2008 konané v kancelá i Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod

P ítomni:

áslava D., Smy ka Z ., Ing.Opletal Aleš , Ing. Opletal Jos., B. Vyroubalová

Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé sch ze konané dne 11.2.2008
2. Rekonstrukce komunikace a sítí – ulice Za školou
3. Informace z jednání p edsed KM dne 4.3.2008 na MMO
4. R zné

Záznam o pr b hu jednání:
.
Ad 2)

Ad 3)

Ad 4)

Ke stavu zajišt ní investice – Rekonstrukce komunikace a sítí v ulici Za školou.
Požadavek na rekonstrukci ulice Za školou byl za azen do p ípravy investi ních
akcí pro rok 2008, na které bude zpracována projektová dokumentace. Po výb ru
zpracovatele dokumentace, bude ur en zástupce KM , který bude uplat ovat
p ipomínky KM k projektu.
Ing. Aleš Opletal informoval p ítomné o pr b hu jednání pravidelného setkání
p edsed KM s p edstaviteli m sta na kterém bylo projednáno:
- kalendá akcí po ádaných OVVI v roce 2008
erpání finan ních prost edk KM na rok 2008
- požadavky na projekty a opravy chodník v roce 2008
- e-mailové schránky pro KM
- zpráva o innosti MP za rok 2007
innosti a kontakty TSMO
- legislativní zm ny v soc. oblasti v roce 2007 a 2008
R zné – p edsedu telefonicky kontaktovala policie R
- komise vydala kladné stanovisko k pronájmu parcel .153/1 a 152 o celkové
vým e 610m2 v majetku m sta
- komise obdržela rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (havárie vody)
Kampelíkova ulice
- p edseda projedná a odboru ŽP MMO opravu a dopln ní vybavení h išt Veverkova

Sch ze ukon ena v 18,45 hod.

Zapsal :

áslava Dušan

Ú ast len KM

. 19 Pavlovi ky v roce 2007

Termín sch ze
8.1.2007
12.2.2007
13.3.2007
16.4.2007
14.5.2007
11.6.2007
9.7.2007
10.9.2007
8.10.2007
12.11.2007
10.12.2007

ú ast všichni
všichni
všichni
omluven ing Jos. Opletal služební cest
všichni
omluven ing. Jos. Opletal služební cesta
všichni
omluvena B. Vyroubalová nemoc
omluvena B. Vyroubalová lázn
všichni
všichni

Ú ast len v % za rok 2007

áslava, Smy ka, ing. A.Opletal
B.Vyroubalová , ing. J. Opletal

ú ast 100%
ú ast 82%

Dle m sí ních zápis zpracoval p edseda D. áslava

