Kancelář místní části Lužkovice

Z Á P I S č. 4/2021
Komise místní části Lužkovice, ze dne 24. 6. 2021

KMČ:
Ostatní:

Ing. Lucie Kopcová, Ing. Jiří Přemyslovský, Ing. Rudolf Babík
Marie Drobilíková

MMZ:

Martin Poláček (bod. 1., 2.)

Nepřítomni: Jaroslav Hustý, Ing. Tomáš Ušela, Miroslav Jančík, Ing. arch. Ivan Havlíček, Miroslav Albert,
Jiří Jurčák, Radim Masařík, Richard Hvozdenský
Tajemník:

Zdeněk Richter

_________________________________________________________________________________
Program:
1.
2.
3.

Cyklostezka přes Lužkovice
Revitalizace komunikace Zádědina – Zahrady – Bařinka
Nákup stanů

1. Cyklostezka přes Lužkovice
Pan Poláček seznámil přítomné s variantním řešením chybějící části cyklostezky vedené přes katastr
Lužkovic.
Varianta 1: přes pozemek u hasičské zbrojnice, dále směrem na hřiště. Realizace možná odsunem
protipovodňové zdi o cca 2 metry. Viz nákres.
K návrhu se již dříve zamítavě vyjádřili FK Lužkovice i Sbor dobrovolných hasičů.
Varianta 2: přes náves po ul. Na Gruntech, dále mezi domy po ulici Pod Kopcem
Paní Kopcová vznesla dotaz, zda byla zvažována varianta vést cyklostezku po druhém břehu, následně přes
lávku směrem na hřiště a dále pak na Klečůvku. Tak abychom se vyhnuli posunu zdi, průjezdu přes areál
hřiště. Pan Poláček variantu prověří (s ohledem na vlastnictví pozemků, nutnou výšku lávky apod.).
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2. Revitalizace komunikace Zádědina – Zahrady – Bařinka
Pan Poláček představil návrh na revitalizaci komunikace Zádědina, Zahrady, Bařinka.
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Celkové odhadované náklady: 6 216 375 Kč
Nutné dořešit parkovací stání u domů, případnou jednosměrnost komunikace, variantu s chodníky.
Dohodli jsme se, že p. Poláček osobně lokalitu navštíví a následně upraví návrh včetně parkovacích míst,
tak abychom mohli prezentovat dotčeným obyvatelům, k případným připomínkám.
KMČ má tuto aktivitu zařazenou do priorit, tedy je pro její realizaci. S MMZ bude nutná dohoda na
možnostech financování.

3. Nákup stanů
Dne 2. 7. obeslala pí Kopcová všechny členy komise se žádostí o finanční krytí nákupu dvou kusů stanů,
které budou sloužit zájmovým spolkům a KMČ pro účely pořádání kulturních akcí v obci.
Vážení členové komise.
Dlouhodobě se řeší absence vlastních stánků určených pro pořádání kulturních akcí v obci.
Inicializace žádosti přichází přes sbor dobrovolných hasičů, nicméně je v zájmu komise i všech spolků toto
vybavení mít. Žádám tedy o váš souhlas vyčlenit finanční prostředky ve výši 30.000 Kč na pořízení.
Cena jednoho činí 12 570,-/bez DPH, tj. celkem 30 419,- s DPH.
Vyjádření komise na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu KMČ:
Hlasování pro: Havlíček, Kopcová, Jurčák, Úšela, Jančík, Hustý, Přemyslovský
Nevyjádřili se: Hvozdenský, Babík, Masařík, Albert
Záměr byl schválen nadpoloviční většinou.

4. Závěr
Termín příštího jednání komise nebyl stanoven.
V Lužkovicích dne 8. 7. 2021, zapsala: Ing. Lucie Kopcová, předsedkyně Komise místní části Lužkovice
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