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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 07. 02. 2022 

 
Presence a hosté: Ferčák, Oščiatka, Bulíček, Junek,Pavlíček,Marek,Pavlíčková host : Zikmund 
Místo konání: zasedací místnost KMS Březhrad, 50332 Hradec Králové od 18.00 hod. 

Zapisovatel schůze:  Dušan Ferčák     Předsedajícím schůze: ing. Dušan Ferčák 

Program: 
1. úvod 
2. projednání a odsouhlasení finančního plánu, výše příspěvků na akce 
3. informace o jubilantech 2022. 
4. informace o akcích  
5.  různé  
 

-  Předseda uvítal členy v Novém roce 2022 
Předseda poinformoval členy že se změnily stránky www.KMS a jejich součástí je i rozšíření o prioritní 
požadavky případné požadavky občanů ve čtvrti na jednotlivé organizace ,odbory přes webové formuláře. 
 
2. KMS po projednání odsouhlasila finanční plán na čerpání prostředků na rok 2022 – bude vyvěšen na 
stránkách KMS (zajistí předseda). U položek výše darů jubilantům v tomto roce KMS odsouhlasila výšší částku 
a to v hodnotě 400 Kč. Proto jsou členové , kteří jsou určení pro návštěvy k jubilantům o této výšši informování. 
KMS také odsouhlasila po diskusi vyšší částku na občerstvení a zajištění hudby na akci Masopust 
v Březhradě 2022 a to až do výše 10.000 Kč. 

  
 3. KMS projednala letošní seznam občanů jubilantů a určila členy pro návštěvy. 

 

4. KMS projednala akci na únor a to 26.2.2022 Masopustní průvod v Březhradě – akce bude začínat jako 

obvykle v 10:00 hodin u budovy kde je místní pošta. 
 

 
 

Nově projednávané body / požadavky: 
 

1/2022 Požadavek na TSHK : 

- opravu nebo (nejlépe výměnu) nástěnky KMS na točně MHD. Současná je již vandalsky poničená 
a nesplňuje tudíž fci. 

- výměnu spáleného odpadového koše v lesíku kde jsou umístěny herní prvky pro děti 
- znova posouzení prostřihu živých keřů v místě výjezdu od bytovek. Na levou stranu je keři 

zakrytý výhled. Pokud je možnost snížit keře na 1 m výšky. 

- doplnění živého plotu výsadbou keřů před plochou domem 149 
 

 
 

 
 

http://www.kms/
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2/2022 požadavky na dopravní odbor: 

- Posoudit bezpečnost přechodů chodců v místě přejezdu trati a Březhradské ulice 
v návaznosti na viditelnost v tomto nebezpečném místě pokud zde přecházejí maminky 

s dětmi v kočárku tak nejsou vidět řidičem , který přijíždí ze směru od Opatovic nad Labem. 
  
 3/2022 požadavek na odbor prioritní požadavky: 

- KMS doporučila některé konkrétní priority , které se týkají stejných požadavků sloučit. 
- Předseda zajistí po konsultaci s městem , na které priority by bylo možné uplatnit sloučení. 

V jednu prioritu případně přidat prioritu do seznamu. 
  
 -KMS dále projednávala stav požadavků , které dostává od jednotlivých odborů a nebo organizací. Konstatovala 

že se tyto informace ke KMS nedostávají a nebo se s nimi dostatečně nezaobírají. Pan Marek navrhnul aby se 
členové online účastnily projednávání záležitosti v patřičné komisi rady v bodě , který se týká dané oblasti. 

Předseda zjistí jaké jsou možnosti účasti online.Příště bude KMS informovat na základě z jiné KMS. 
 

 
Příští schůze KMS se bude konat 7.3.2022 

  
-   

 


