Zápis . 9 z jednání Komise pro místní ást Mniší ze dne 9. íjna 2019
Místo konání: Klubovna hasi

v Hasi ské zbrojnici v Mniší

len komise: 9
P ítomno len komise: 9

Zahájení jednání a organiza ní záležitosti

1. Zahájení:
Sch zi Komise pro místní ást Mniší zahájil pan Václav Lichnovský – p edseda komise, který
rovn ž sch zi ídil. Konstatoval, že dle prezen ní listiny je p ítomno 9 len komise,
jednání je tedy usnášení schopné, když zárove sd lil jména p ítomných, a to takto:

2. P ítomni lenové komise: dle prezen ní listiny

3. Nep ítomní lenové komise: 0

4. P izváni hosté: Bc. Adam Hanus

5. Navržený program jednání:
Dále pan p edseda komise navrhl, aby se sch ze ídila p edloženým programem jednání s tím, že
se doporu uje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvláš . P ikro eno ke tení
navrhovaného programu jednání v tomto zn ní:
PROGRAM:
1. Úvod, zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulé sch ze
3. R zné
1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program sch ze Komise pro místní ást Mniší ve zn ní p edloženém p edsedou.

2. Kontrola zápisu z minulých sch zí
a) oprava komunikace (díry v rekonstruované silnici z Mnišího na Velovou – uplatn ní
reklamace) – v ešení
b) za azení prioritního požadavk zast ešení terasy pro volno asové aktivity u KD
spojené s vým nou oken v KD a p edních oken v pohostinství (v etn vým ny
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c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

vstupních dve í do restaurace a dovybavení stoly a židlemi) do rozpo tu pro rok 2019
– v ešení
dopln ní ve ejného osv tlení na elektrickém sloupu .96 na cest pod Kazni ovem mezi
RD .71 a .232 – v ešení
kontrolu v rámci reklamace sociálního za ízení v KD Mniší, z d vodu zápachu na
sociálním za ízení – v ešení
zajišt ní posypu pro chodce v zimním období na cest od rodinného domu .p. 227 až .p.
59 (k ižovatku pod vodojemem) – v ešení
zvážení nainstalování kamerového systému u kontejner s t íd ným odpadem u zastávky
Mniší st ed a KD Mniší v d sledku odkládání sm sného odpadu na uvedených místech –
v ešení
dopln ní ve ejného osv tlení na komunikaci k RD .p. 136 (viz. požadavky do rozpo tu
2016-2019) - v ešení
dopln ní ve ejného osv tlení na komunikaci k RD .p. 33 - v ešení
o opravu sloupku oplocení v rohu tenisového kurtu u KD Mniší - v ešení
dovybavení restaurace v KD Mniší stoly a židlemi (20 stol , 120 židlí) – v ešení
zakrytí 3 odtokových žlab pro odtok vody, které se zanášejí kamením po rekonstrukci
cesty pod Kazni ovem (jeden odtokový žlab již byl zakryt viz. fotografie) – v ešení
o úpravu vstupní brány na h bitov, která nejde otevírat v d sledku rekonstrukce chodníku
na h bitov - vy ešeno
zajišt ní vým ny hlavního ventilu vody v MŠ (pro p ívod vody do KD) - v ešení
vy išt ní stoky za RD .13, 18, 21 – v ešení
zve ej ovat neplati e hrob na výv sní desce na h bitov - vy ešeno
žádá Osv tovou besedu Mniší o poslání na m sto seznamu požadavk do rozpo tu 2020,
plánu kulturní innosti pro rok 2020, seznamu o vy azení nepot ebného majetku z KD
Mniší (vše poté o p edložení MK Mniší) – vy ešeno

3. R zné
Komise pro místní ást Mniší:
a) žádá odbor majetku o prov ení, zda-li jsou vykoupeny pozemky pro výstavbu kanalizace
v místní ásti Mniší (dot ené kanalizací), které byly podmínkou ob an k realizaci
uvedeného projektu
b) žádá odbor majetku o urgenci reklamací (uchycení vody, atd.) spojené s výstavbou
hlavního chodníku na h bitov v Mniším

Záv r
Tímto byl program sch ze Komise pro místní ást Mniší vy erpán.
Sou ástí zápisu jsou následující p ílohy:
1. Prezen ní listina ze sch ze Komise pro místní ást Mniší, konané dne 9.10.2019.

p edseda komise

ov ovatel
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