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Zápis z 5. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 
6. 10. 2017 od 8.00  hodin v zasedačce Bratrská 34 

7. 10. 2017 od 8.30 – v terénu 

Datum příštího jednání: 

 

15. 11. 2017 od 15.00 hodin v zasedačce Bratrská 34 

 

Místo jednání: Sady v Předmostí  

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 
Pavel Juliš 
 

Předseda, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 Libor Pokorný Spolek Predmostenzis, z. s. 

 Svatava Doupalová 
Výbor pro místní část 

Předmostí 

 Ing. Alice Kutálková 
Komise životního prostředí 

 

 RNDr. Václav Karabina 
Komise životního prostředí 

 

 
Ing. Hedvika Hubáčková 
 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 
Ing. Hana Mikulová 
 

Odbor řízení projektů a 

investic 

 
Mgr. Miroslava Švástová 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 
Danuše Vojtíšková 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Bez práva hlasovat Daniela Novotná organizační pracovnice 

Omluveni:  

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis, aktualizace a 

rozdělení úkolů pro sobotní akci (6. 10.) 
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3. Slavnostní zahájení projektu spolku Predmostenzis ve spolupráci se ZŠ a MŠ J. 

A. Komenského, společně s pochodem Po stopách lovců mamutů (7.10.) 

4. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení – pátek 6. 10. 

Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 8 členů 

s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná. Informoval, že L. Pokorný se dostaví 

později. 

Seznámil přítomné s navrhovaným programem. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto  

byl návrh jednomyslně přijat. 

 

 

2. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis, aktualizace a 

rozdělení úkolů pro sobotní akci (6. 10.) 

Předseda shrnul jednotlivé úkoly a bylo zkontrolováno, zda je vše splněno: 

 Příprava, tisk a distribuce pozvánek – splněno 

 Upomínkové předměty – „placky“ – vyrobeno dle návrhu komise, 1000 kusů bude 

předáno škole a vydáváno při startu. Další bude mít komise k dispozici přímo na místě 

pro hosty, kteří neprojdou startem.  

 Informační letáček – vytištěn dle odsouhlaseného návrhu, 1000 kusů bude předáno 

škole a vydáváno při startu. Další bude mít komise k dispozici přímo na místě pro 

hosty, kteří neprojdou startem.  

 Prezentace na tabulích – budou panely s informacemi o projektu a dále panel 

vycházející z titulní strany letáčku 

 Drobné občerstvení – koláčky, slané pečivo – zajištěno.  

 Doprovodný program – zpívání s kytarou u ohníčku – zajištěno (Karel Jačko), před 10. 

hodinou bude k ohníčku přisunuta lavice. Oheň a zpívání se bude konat za příznivého 

počasí.  

 Prezentace vína – zajištěno, včetně skla, J. Kolář, spolupráce S. Doupalová, V. 

Karabina 

 Technické zabezpečení – slunečník a 2 pivní sety – dle sdělení L. Pokorného bude 

připraveno na místě po 8. hodině 

 

Další sdělení a informace: 

 Sraz v 8.30 na místě samém. 

 Je třeba nastudovat si informace z letáku. 

 Fotky z akce zajistí A. Kutálková. 

 Strom pro J. Mikulíka – umístění pamětní tabulky u stromu za účasti rodinných 

příslušníků a některých členů komise se uskuteční v cca 11 hodin.  

 Problematika stavby dálnice – dle dostupných informací si škola domlouvala jak se 

zhotovitelem stavby, tak s městskou policií zajištění trasy pochodu. V některých 

místech problematické.  

 Predmostenzis zajišťuje dnes sečení.  

 Na Báře je pro členy komise a případně významné hosty zajištěn oběd.  

 Občerstvení. Letáky a placky budou dnes převezeny k L. Pokornému na statek, ten je 

v sobotu přiveze na místo. Rovněž prázdné lódny od pečiva, petky, kelímky… budou 

u něj a Kancelář primátora si je vyzvedne v pondělí (po dohodě).  

 Předpoklad trvání akce do 13 hodin.  
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3. Slavnostní zahájení projektu spolku Predmostenzis ve spolupráci se ZŠ a MŠ J. 

A. Komenského, společně s pochodem Po stopách lovců mamutů (7.10.) 

Na místě se komise sešla v 8.30 a v průběhu dne se věnovala účastníkům pochodu, které 

informovala zejména o projektu na obnovu Knejzlíkových sadů.  

 

Památný strom pro Jana Mikulíka - v průběhu dopoledne se zástupci komise zúčastnili 

umístění pamětní tabulky u stromu za účasti rodinných příslušníků a některých členů komise 

se uskuteční v cca 11 hodin. 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


