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Komise místní samosprávy Březhrad., Kontakt: Ing. Dušan Ferčák - předseda,  Poštovní 45 50332 Hradec Králové , 
Telefon: +420 605 703 552 , e-mail: kms.brezhrad@mmhk.cz 

Zápis KMS Březhrad  
ze dne 01. 11. 2021 

Presence a hosté: Ferčák,  Bůta,  Pavlíčková,  Junek, Oščiatka,Pavlíček,Bulíček  
Hosté: Kopecká Ludmila (kandidátka na členku KMS),  
              
Místo konání: zasedací místnost KMS Březhrad, 50332 Hradec Králové od 18.00 hod. 

Zapisovatel schůze:        Předsedajícím schůze: ing. Dušan Ferčák 

Program: 
1. úvod 
2. projednání příspěvku na lavičku Julia Grégra 
3. informace o investičním záměru WLC na místě současné čištičky PURUM  
4. projednání příspěvku na dětský skládací stůl do herny (předbězně ano) 
5.  finanční předvaha čerpání prostředků 
6. jubilanti různé  

-   
1.  Předseda přivítal hosty 
2. KMS bere na vědomí projekt  lavičky Julia Grégra. Souhlasí s umístěním  vedle stromu na Grégrově 

náměstí. KMS souhlasí s průběhem navrhované akce „slavnostní odhalení lavičky“ a to 1.prosince 
v 16:30 hodin. KMS souhlasí s příspěvkem 2000 Kč na tuto akci. KMS zajistí také oznámení 
v místním rozhlase. 
 

3. 
 

Předseda KMS informoval členy o krátké schůzce s panem Deptou zástupcem firmy WLC, který 
informoval KMS o  svém záměru investice v oblasti čističky PURUM. Předseda také kontaktoval 
předsedu spolku „Zdravý a Bezpečný Březhrad“ pana Bůtu,  který byl také informován o tomto investiční 
záměru a spolek bude tento záměr projednávat. KMS bere na vědomí  záměr a bude úzce spolupracovat 
se spolkem ohledně připomínek k záměru. 
 

4.  KMS projednala žádost o příspěvek na skládací stůl do herny pro cvičení matek s dětmi (cca 2.500,- Kč) 
KMS souhlasí s příspěvkem na skládací stůl do herny.(informace zástupci matek s dětmi Paldusová.) 
 

5.  KMS projednala finanční s předvahou čerpání prostředků v roce 2021. KMS bere na vědomí stav 
finančních prostředků. 
 

6. KMS bere na vědomí spoluúčast na akci „Rozsvěcení stromečku“ , které se bude konat 2.12.2021 a to 
v 15:30 hodin před mateřskou školkou v Březhradě. KMS zajistí ohlášení akce v místním rozhlase. KMS 
souhlasí s příspěvkem na cukrovinky pro děti dle výše ve finančním plánu. 
 

4/2021  Požadavky na TSHK v rámci katastru Březhradu: 

- Kdy budou vyřízeny veškeré podané reklamace na kvalitu a provedení opravy chodníků 
v ulici Poštovní. (vyštípané obruby u chodníků, propady vjezdů minimálně o 2 cm) Občané 
podávaly připomínky a nahlašovaly reklamace na provedené práce a většinou bez odezvy 
ze stran TS HK. 

 
-  Kdy bude dořešena oprava propadu u rohu budovy Poštovní 45 a na rohu domu pana 

Bujárka. Propad nahlášen již z léta 2021. Propad způsoben jeřábem při rekonstrukci 
stropu v budově Poštovní 45. (Ferčák) 
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- Kdy bude realizováno doplnění plotových výplní  v lesíku podél Březhradské ulice. Již 
před rokem daly SNHK příkaz TSHK na doplnění plotových výplní. (informace p. Bulíček) 

 
- Kdy budou doplněny herní prvky do lesíka (p. Bulíček) 

 
- Informace ohledně nákupu prostředků na údržbu hřišť dle dohody mezi SDH a TSHK ze 

srpna 2021.(Bulíček, Oščiatka) 
 

- Požadavek na prodloužení místního rozhlasu na Grégrovo náměstí ( Oščiatka) 
5/2021 Požadavek na investiční odbor: 

- v jakém stavu je investiční akce ulice K Potoku doba realizace. KMS má informaci o tom, že 

   projektová dokumentace je již hotova. (p.Bulíček) 

 
- informace o plánu realizace rekonstrukce ul. Březhradské včetně kruhového objezdu u  

   BMW (Ferčák) 
 Zapsal: Dušan Ferčák 
 


