Zápis KMS Březhrad
ze dne 09. 04. 2018
Presence a hosté: viz presenční listina
Místo konání: místnost KMS, Poštovní 45, 50332 Hradec Králové od 18.00 hod.
Členové KMS souhlasí se zapisovatelem Denisa Erbanová. Předsedajícím schůze byl ing. Dušan
Ferčák.
- Program schůze:

1.
2.
3.
4.

úvod - schválení programu informace o akcích březen, začátky duben 2018
akce v dubnu v Březhradě, 9:45 u pošty sraz 14. 4. ukliďme Česko, 30. 4. 2018 čarodky
jubilanti
stav prioritních akcí KMS

5. různé

KMS souhlasí s programem schůze.
1. KMS projednala a vzala na vědomí akce, které proběhly v březnu 2018.
2. KMS prodiskutovala akce v dubnu MMP 7. 4.2018
3. KMS projednala seznam jubilantů a gratulací na duben a květen 2018
Nově projednané body:
9/2018
KMS prodiskutovala požadavek na opravu případnou revizi památníku padlím v 1. Svět.válce na
točně. Požadavek na TS HK zda by bylo možné provést očištění památníku.
Další požadavky na opravy ze strany TSHK:
-požadavek na opravu mostku U Náhonu, opravy krajnic a cesty k Borovince.
-provést revizi odpadkových košů na psí extrementy a případně doplnit o pytlíky.
-KMS upozorňuje na havarijní stav před budovou pošty kde je rozlámaný beton a může se tam stát
úraz starším občanům.
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10/2018
KMS prodiskutovala stav prioritních akcí a požaduje do dalších zatřídit:

-

Osvětlení podél cesty k Borovince (především z hlediska bezpečnosti cyklistů a chodců
pohybujících se do HK).
Posunutí nástupní zastávky MHD blíže k bytovkám vlevo od obytného domu č.p.149
(současná nástupní stanice je nevyhovující a navíc je na soukromém pozemku.
Bezpečné napojení na cyklostezku od BMW (ideálně po břehu náhonu s ostrůvkem pro
přechod Rovné).

Ukončení schůze v 19,00
Příští schůze Příští schůze 6. 5. 2018

Zapsal: Denisa Erbanová
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