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Název:    14.Zasedání - Zápis 

Vytvořil: Roman Mráz Datum vytvoření: 22.12.2017  Datum verze: 22.12.2017 

Termín:  29.11.2017, 19:00h Místo: restaurace Švejk, Tyršova 105, Příbram 

 

Zápis z jednání: 

Bod Popis Hlasování Výsledek 

1 Původní znění z programu: 
a) Určení zapisovatele – Roman Mráz 
b) Schválení programu dle programu z pozvánky 

na zasedání komise 
 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

2 Původní znění z programu: 
Hřiště na Březových horách (příloha č. 1) 
 
Informace: 

• Hřiště je v neprovozuschopném stavu 
• Konzultovat s ředitelem školy, zda nemá toto 

hřiště ve výpůjčce 
• Následně uvést hřiště do rozumného stavu, 

aby se člověk nebál jít tam s dětmi - srovnat 
terén, opravit plot apod. 

• Výhledově by mohlo být hřiště vhodné pro 
volnočasový plácek i pro seniory z blízkého DS 

• Dalším hřištěm v nevyhovujícím, až 
nebezpečném stavu je hřiště za 7. ZŠ 

 
 

Pro: 6   
Proti: 0   
Zdrželo se: 0   

 

Schváleno 

Účastníci zasedání: Roman Mráz, Květa Štefanová, Ing. Eva Kyseláková, Ing. 
Filip Ondřejek, Ing. Petr Kareš, Ing. arch Miloslav Vorlíček 

Omluveni: Jiří Paul, František Sobotka 

Neomluveni: Martin Bartoš 

Usnášení schopnost komise: komise je usnášení schopná 

Koordinátor komise: Ing. arch. Jaroslav Malý 

Hosté: - 
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Usnesení: 
Komise d o p o r u č u j e RM:  

I. zabývat se aktuálním stavem hřiště v ul. 
Kladenská (na Cvičně) a provést alespoň 
základní úpravy (třeba i Technickými 
službami) s ohledem na bezpečnost 
návštěvníků 

II. Zabývat se vhodným účelem využití tohoto 
hřiště (např. i petanque) 

3 Původní znění z programu: 
Různé – více prostoru pro nápady a návrhy k řešení 
 
• Jednání řídícího výboru projektu rekonstrukce 

aquaparku v Příbrami ve čtvrtek 07.12.2017 od 
15:00 hodin kterém by se mohli členové komise 
mohou podílet 

 Informace 

4 Původní znění z programu: 
Závěr 
 
Termín konání dalšího zasedání komise je dne 
7.2.2018 od 19:00h 

 Informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zapisovatele: 
 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis předsedy komise: 
 

 
…………………………………….. 

 

 


