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Zápis ze schůze 22. října 2015, v 18 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

II. Prezence  

Přítomni byli:  předsedkyně Milena Černohouzová  

  Balaš Josef   

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.  

Kopecký Tomáš   

Voráč Jan 

Vyroubalová Hana  

Omluveni:  Ing. Tomčan Viliam 

 

Hosté:   

Miroslav Dostál – Městská policie  

JUDr. Martin Major, MBA 
1. náměstek primátora 
III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body   

 KMČ děkuje místnímu klubu seniorů za úklid biocentra, okolí potoku Romzy a okolí 

budovy bývalé školy na ul. Jilemnického.   

 Předsedkyně KMČ informovala o dokončené rekonstrukci hřbitovní zdi.  

 Předsedkyně KMČ sdělila, že oprava krovů místní kapličky je nadále v jednání.  

 Předsedkyně KMČ dále informovala o dokončené rekonstrukci chodníků v obci.   

 KMČ informovala občany o plánované sběrové sobotě dne 24.10.2015.     

 Pan Kopecký informoval o ukončené opravě krajnic vozovky od hřbitova směrem do 

obce, dále na ul. Jilemnického a také o opravě kanálu.  

 Paní Kikalová informovala o uskutečněném sečení trávy „U Pikartů“.  

 Pan Voráč informoval o probíhajícím ořezu stromů v obci.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ požádala Městskou policii o zvýšený dohled na místním hřbitově v období 

svátku Památky zesnulých. Dále také o dohled na přechodu pro chodce ve Slavoníně 

u autobusové zastávky, při cestě dětí do školy v čase 7:15h. Městská policie bude 

také dohlížet na správné parkování aut v obci.   

 KMČ jednala s hostem JUDr. Martinem Majorem o výsledku ankety místních občanů, 
např. o chybějící cyklostezce do Slavonína, přechodu pro chodce, ulici Rybniční, o 
obnově polních cest za hřbitovem, o prostoru u rybníčku, o možnosti rozšíření 
stávajícího dětského hřiště o herní prvky pro starší děti apod..   

 Pan Voráč bude jednat o klidové zóně u rybníčku.  

 Pan Černohouz byl pověřen organizací slavnostního „Rozsvícení vánočního stromku“, 

které se uskuteční dne 12.12.2015 v 17 hodin.  

 KMČ informuje občany, že příští schůze se zúčastní JUDr. Martin Major, MBA.  Schůze 

bude veřejná a uskuteční se v restauraci „Na hřišti“, dne 30.11.2015 v 18h.   

 

VI. Úkoly  

Dle programu schůze.    

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

VIII. Ukončení  

Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod. Příští schůze se bude konat dne 30.11.2015 v 18hod.  

 

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


