
Zápis z jednání 
Místního výboru městské části Polabec 
Zasedání č. 17 – 1/2019 

Datum a čas konání: 11. dubna 2019, 18:30 
Místo konání: Restaurace Jízdárna, U jízdárny 209, Poděbrady 
Přítomni: Petr Kulhavý (předseda), Ing. Jan Duba (zapisovatel/tajemník), 

Mgr. Jan Froněk, Jiří Mičánek, Josef Mihalík, Josef Strnad, Renata 
Strnadová 

Omluveni: - 
 

Program jednání 
1) Zahájení jednání 
2) Jednací řád MV Polabec 
3) Volba tajemníka MV Plabec 
4) Žádost o užší spolupráci města s MV Polabec 
5) Kanalizační přípojky – řešení dosud nepřipojených nemovitostí 
6) Různé 
7) Termín dalšího zasedání 

Průběh jednání 

1 - Zahájení jednání 
● Předseda výboru přivítal členy Místního výboru městské části Polabec (dále jen           

“výbor”) a konstatoval, že je přítomno sedm ze sedmi členů výboru a výbor je tím               
usnášeníschopný. 

2 - Jednací řád MV Polabec 
● Předseda výboru požádal členy výboru o připomínky či pozměňovací návrhy k           

předloženému návrhu jednacího řádu výboru (příloha č. 1/2019-1 zápisu).         
Připomínky ani pozměňovací návrhy nebyly vzneseny. 

● Usnesení č. 1/2019 (přijato - 7:0:0) 
○ i) Výbor přijímá 

jednací řád ve znění uvedeném v příloze č. 1/2019-1. 
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3 - Volba tajemníka MV Polabec 
● Předseda navrhl navrhl zřídit funkci tajemníka výboru a do této funkce jmenovat Ing.             

Jana Dubu. 
● Usnesení č. 2/2019 (přijato - 6:0:1) 

○ i) Výbor zřizuje 
funkci tajemníka výboru a do této funkce jmenuje člena výboru Ing. Jana 
Dubu. 

4 - Žádost o užší spolupráci města s MV Polabec 
● Předseda seznámil navrhl výboru přijetí usnesení 
● Usnesení č. 3/2019 (přijato - 7:0:0) 

○ i) Výbor žádá 
Radu města o instruování všech odborů MěU Poděbrady, aby výboru          
pravidelně a s dostatečným předstihem poskytovaly podklady pro jednání         
Rady města a Zastupitelstva města vztahující se k městské části Polabec tak,            
aby výbor mohl plnit svou připomínkovací funkci ve smyslu §121, pís. c)            
zákona 128/2000 Sb. O obcích. 

5 - Kanalizační přípojky – řešení dosud nepřipojených 
nemovitostí 

● Předseda seznámil výbor s aktuálním děním okolo dosud nepřipojených nemovitostí          
ke splaškové kanalizaci. V diskuzi k danému tématu byly zmíněny přetrvávající           
problémy s vypouštěním splaškové vody do dešťové kanalizace a s jejím následným            
hromaděním ve vodních korytech, zejména v okolí dětského hřiště. 

● Usnesení č. 4/2019 (přijato - 7:0:0) 
○ i) Výbor žádá 

dotčené orgány města o opětovnou kontrolu stavu připojení nemovitostí v 
Polabci ke splaškové kanalizaci. 

○ ii) Výbor žádá 
dotčené orgány města o poskytnutí aktualizovaného odhadu finančních 
nákladů pro připojení domácnosti k městské splaškové kanalizaci. 

○ iii) Výbor žádá 
dotčené orgány města o poskytnutí informace, zda město uvažuje o zřízení 
programu na podporu připojení ke splaškové kanalizaci (např. formou 
bezúročné půjčky, dotace na zřízení přípojky apod.). 

6 - Různé 
● Přerostlé dřeviny ohrožujících zdraví a bezpečnost (přednesl J. Strnad, člen výboru) 
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○ P. Strnad upozornil na přetrvávající nebezpečí hrozící od přestárlých stromů. 
Kritická situace je zejména v okolí dětského hřiště a přístupové cesty pro pěší 
do Polabce. 

○ Úkol: Výbor pověřil p. Strnada a pí. Strnadovou do příštího jednání výboru 
pořídit fotodokumentaci nejvíce postižených stromů. 

● Venčení psů v okolí dětského hřiště (přednesl J. Mihalík, člen výboru) 
○ J. Mihalík upozornil na přetrvávající neukázněnost majitelů psů, kteří své psy 

venčí v okolí dětského hřiště. V diskuzi se výbor shodl na řešení formou 
tabulky (značky) s vtipným upozorněním, kterou výbor zřídí vlastním 
nákladem. 

○ Úkol: Výbor pověřil J. Mičánka zajištěním cenové kalkulace na zřízení 
uvedené tabulky (značky). 

7 - Termín dalšího jednání 
○ Další jednání výboru se uskuteční 16. května 2019 v 18:30 v restauraci Na 

Jízdárně. 
 
 
 
 

Petr Kulhavý 
předseda výboru 
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