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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 06. 09. 2021 

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

Zapisovatel schůze:  Erbanová      Předsedajícím schůze: ing. Dušan Ferčák 

Program: 
1. úvod 
2. podmínky pro cvičení žen v opravené místnosti - provoz 
3. informace o probíhajících opravách chodníků v Březhradě  - připomínky , údržby zeleně kolem Bytovek 
4. informace o stavu předaného hřiště u hasičské zbrojnice (požadavky a dohody s TSHK - Oščiatka) 
5.  informace o akcích v červenci a srpnu - odsouhlasení příspěvků na akce 
6. různé  

1.  Předseda přivítal hosty 
2. KMS bere na vědomí informaci o ukončené opravě stropu a připravenosti na provoz místnosti na cvičení 

žen a pro potřeby matky s dětmi pro herní činnost. KMS se dohovořila na provozu místnosti od září. KMS 

navrhla předběžný rozvrh provozu místnosti a to: rozvrhnutí provozu cvičení jogy út a čt 19-20 žen a 

dětí v jiný čas mimo jógu. 
Dětská skupina – Borovičková, Paldusová 

Cvičení žen (joga) – Bůtová 
 

3. 
 
 
 
 

4/2021 

KMS se zaobírala opravou chodníků a dlouhodobé opravy chodníků a prostory před bytovkami. 
- Nefunkční místní rozhlas 
- Reakce na připomínky oprav chodníků v ulici 
- Reakce na připomínky k opravě povrchu před bytovkou čp .149 
- Opravy povrchů ulic a chodníků před bytovkami 

 KMS požaduje po TSHK aby při opravách povrchů ulic byl povrch upraven vždy tak aby byl 
bezpečný pro provoz aut a trvanlivý. KMS dále požaduje aby ulice a chodníky u bytovek byly 
zahrnuty do plánu údržby a oprav TSHK jako to je u ostatních chodníků ve městě. 

4.  KMS vyslechla informaci  o jednání o údržbě hřiště u hasičárny. Hřiště u hasičské zbrojnice, zprovoznění 

kurtů, hutnění, odplevelování, sekání trávy, TS - speciální údžbové práce, hasiči - denní údržba,  
 

5.  KMS projednala příspěvky na akce , které se konaly v době prázdnin a odsouhlasila příspěvky na akce. 
(rozloučení s prázdninami,dětský den…..) 

6. KMS bere na vědomí že budou probíhat volby do parlamentu ČR. 
  
 Zapsal: Denisa Erbanová 

  
 


