Zápis z jednání KM . 19 Pavlovi ky
Ze dne 14.4.2008 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.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé sch ze konané dne 10.3.2008
Rekonstrukce komunikace a sítí – ulice Za školou
Požadavek na opravu mobiliá e parku Veverkova
Jarní sb rové soboty
R zné

Záznam o pr b hu jednání:
.
Ad 2)

Ke stavu zajišt ní investice – Rekonstrukce komunikace a sítí v ulici Za školou.
Prob hlo výb rové ízení na zpracovatele dokumentace. Po podepsání smlouvy se
zhotovitelem bude ur en zástupce KM , který bude uplat ovat p ipomínky KM
k projektu.
Ad 3) P edseda podal písemný požadavek na odboru ŽP MMO odd. ve ejné zelen
na opravu houpa ky a branky u pískovišt a dopln ní mobiliá e o d tskou skluzavku.
Ad 4) Sb rová sobota v KM Pavlovi ky prob hne 17. Kv tna 2008 a stanovišt kontejner
bude na rohu parku v ulici Veverkova
Ad 5) R zné – p edsedu telefonicky kontaktovala policie R
- komise obdržela od TSMO informaci o poskytovaných službách a kontaktní
spojení na vedení spole nosti a vedoucí pracovníky jednotlivých provozoven
- komise prov í na odboru investic MMO stav realizace cyklostezky v ulici
Na Zákop .
- p edseda p edá na MMO odboru koncepce a rozvoje podklad pro vytvo ení
databáze drobných rekrea ních ploch.
Sch ze ukon ena v 18,45 hod.
Zapsal :

áslava Dušan

p íloha: potvrzení pro ú ely zdravotního pojišt ní 4x

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

