Zápis KMS Březhrad
ze dne 03. 02. 2020
Presence a hosté: Ferčák, Bůta, Pavlíčková, Bulíček, Erbanová
Místo konání: zasedací místnost KMS Březhrad, 50332 Hradec Králové od 18.00 hod.
Zapisovatel schůze: Denisa Erbanová

Předsedajícím schůze: ing. Dušan Ferčák

- Program schůze:

1. úvod
2. informace ze schůzky předsedů KMS a vedení města
3. úprava rozpočtu
4. akce na únor
5. různé
2. předseda informoval o schůzce předsedů KMS s vedením města
- informace o šíření koronavirusu a následná opatření
-informace o prioritách za Březhrad (hlavní prioritou na tento rok splnění 2 priorit a to hřiště u
hasičárny a projektová dokumentace cesty k Potoku)
-informace o vybudování parkoviště před nemocnicí
-otázka nového spalování odpadu v EOP
-informace o PURUM
-informace o stavu podlahy na Poštovní 45 SNHK (zjistit na SNHK jak bude bude oprava fincována a
pokračovat)
3. KMS se seznámila s úpravou rozpočtu a stavem na tento rok (informace o zvýšení rozpočtu o
10.000 na každou KMS). KMS na příští schůzi odsouhlasí upravený rozpočet na rok 2020.
4. akce na únor
- v únoru hlavní akcí MASOPUST 2020. KMS souhlasí s příspěvkem 3.500 Kč na tuto akci
Nově projednávané body:
1/2020
KMS požaduje na TSHK přednostní opravu chodníku v ul. Poštovní a to především z důvodu
bezpečnosti chodců a malých dětí na chodníku před budovou 45.
2/2020
KMS bere na vědomí vykácení suchých borovic v borkua současně požaduje adekvátní výsadbu
nových stromů-předpokladem je následná péče a dostatek vody.
3/2020
KMS vyšle svého zástupce na seznámení generelu veřejného osvětlení. (zástupce by měl požadovat
řešení osvětlení do Malého Březhradu (Borovinky)
4/2020
KMS požaduje na TSHK o výměnu prasklého květináče u Staré hospody. Dále požaduje doplnění
v borku o stojany s pytlíky na psí extrementy a více odpadkových košů.
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5/2020
KMS pošle písemný dotaz na stav výstavby prodloužené silnice k Tescu na investiční odbor.

Ukončení schůze v 19,15
Příští schůze : 2.3.2020

Zapsal: Denisa Erbanová
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