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Komise pro občanské záležitosti – 30. 3. 2016 

(3. jednání v roce) 

  

Přítomni: Čejková, Dudová, Ducháč, Fričová, Kordová, Landrová, Meixnerová, Preislerová, 

Rakoušová, Zajíčková, Houšková,  

 

Nepřítomni: Adamová, Černý, Janák, Kocourová, Zárybnický,  

 

Omluveni: Adamová, Černý, Janák, Kocourová, Zárybnický,  

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

3) Pozvánky 

4) Podněty, stížnosti 

 

 

 

Přivítání členů předsedkyní Evou Kordovou 

 

1) Rozdělení jubileí 

 

2) Informace z radnice 

Místostarostka Petra Houšková přítomné seznámila s plánovanými novinkami 

z radnice. 

- U Mariánského hřbitova přechod nebude, Dopravní inspektorát nechce nový 

povolit, ale bude zde zóna 30 km, která celou oblast zpomalí 

- Radní schválili nový ceník vstupného na hrad Valdštejn, který i tak patří 

k nejlevnějším hradům v okolí, schválen byl také ceník pro nové koupaliště 

v Maškově zahradě, které je srovnatelné s okolními koupališti 

- Na březnovém zastupitelstvu se bude řešit rozpočtové opatření, mnoho peněz 

bylo vyčleněno na projektové dokumentace, probíhá zasíťování pozemků na 

Hruštici, dokončují se výtahy v DPS Výšinka 

- Připravuje se studie dostavby divadla, výměna kotlů ZŠ Skálova, rozšíření šaten 

v ZŠ Žižkova, chodník v ulici Přepeřská, Markova ulice, parkování v prostoru za 

Vesnou 

- Uvažuje se o chodníku do Bělé, parkovacích místech na výšince, záměr nového 

úřadu – přestěhování úředníků z č. p. 72 ve Skálově ulici 

- Připravuje se studie ZŠ Mašov, následně bude vypsáno výběrové řízení na 

projektovou dokumentaci 

- Z objednaných projektů se řeší bezbariérovost ve školách, hřbitovní zeď 

Pelešany, zeď u Havlíčkova náměstí, hřiště s umělou trávou v Nudvojovicích 

- Eva Kordová zmínila nová pravidla pro krizové byty a přidělování ze sociálního 

fondu 

 

3) Pozvánky 

1.4. Noc s Andersenem (rekordní počet spících dětí, spí se v knihovně, ZŠ Žižkova, 

ZŠ Alešova, MŠ Kosmonautů, Žlutá Ponorka na Valdštejně) 
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2. 4. Odhalení pamětní desky Ludvíku Koškovi + Memoriál 

3. 4. Poslední den bruslení na zimním stadionu  

4. 4. Otevření Domů přírody v Dolánkách (od 5. 4. pro veřejnost) 

6. 4. Setkání se starostou v Mašově 

Duben Měsíc pro planetu Zemi (16. 4 Ukliďme Česko, Pocta Tatobitské lípě a další) 

8. 5. Oslavy vítězství + otevření koupaliště v Maškově zahradě 

25. 5. Zájezd pro seniory – Loučeň, pořádá OŽP a MKAMT 

 

4) Podněty, stížnosti 

- V Sobotecké ulici se kope plyn, je to na delší časový úsek a komplikuje to 

dopravu 

- U Bati se také řeší havárie plynu 

- Na zdi u Zahradnictví Hájek se požaduje 200 Kč/ měsíčně za pronájem vývěsky, 

bude řešit místostarostka Svobodová 

 

 

Další komise: 25. 4 2016 v pondělí ve 13:00 hodin,  

 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová 

 

Ověřila: Eva Kordová 


