Zápis z 9 jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 2.2.2022 KD Mniší
Přítomni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing.Martin Švidrnoch, MBA
- předseda výboru
Svatopluk Holub
- člen výboru
Hana Hrnčárková
- člen výboru
Leon Chlebek, MBA
- člen výboru
Ludmila Jalůvková
- člen výboru
Václav Lichnovský
- člen výboru
Petr Růža
- člen výboru
Ing. Miroslav Kopečný - garant pro MČ

Omluveni:
• Anna Čechová
• Mgr.Irena Drijáková
• Ing.Radomíra Michálková
• Rostislav Slezák

- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
Jednání Výboru pro místní část Mniší zahájil Ing. Martin Švidrnoch, přivítal přítomné, konstatoval, že
je přítomno 7 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání
výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Leon Chlebek
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byla zvolen Leon Chlebek

Dále předseda představil program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1)
2)
3)
4)

volba a schválení zapisovatele
Kontrola zápisu ze 8 jednání VMČM
Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší
Prodej pozemků 850/3 p.Hanes

Různé

Změna a doplnění programu o body:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.

Ad 2) Kontrola zápisu ze 7.jednání VpMČM
Zápis ze 8. jednání VMČM byl bez připomínek

Ad 3) Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší
•
•
•
Ad 4)

V únoru budou prováděny lokální opravy
O opravách budou informování občané buď na webu nebo formou oznámenek vhozených do
schránek v dotčené lokalitě
Z větších akcí zbývá dokončit přeložku vody v ulici nad hřištěm a úpravu břehů vodních toků
Prodej pozemků 850/3

Předseda informoval o termínu místního šetření v termínu 16.2.2022 za účasti zástupců města,
majitelů přilehlých pozemků a členy výboru MČM. Rovněž informoval, že zmiňovaný pozemek je bez
pasportu.

Různé:
1) Garant pro MČ Ing. M. Kopečný informoval o rozpočtu města a plánovaných akcí pro MČ
Mniší
2) Urgence stížnosti p. Růža- poškozená fasáda
3) Pí. Jalůvkova informovala o sousedském sporu a nedokončené kanalizaci

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat dne
2.3.2022 v 18:00 hod. v KD Mniší

………..…………………………………
Zapsal: Leon Chlebek, MBA

……..…………………………………………….
Předseda: Ing. Martin Švidrnoch, MBA

