Zápis č. 12
z jednání KMČ č. 23 ze dne 12. 11. 2019
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela
E. Lošťáková, T. Beneš, J. Lang, Š. Hošková, J. Štrajt, R. Schwarz
Nepřítomni: --Hosté: dle prezenční listiny
Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se komise
sešla v plném počtu a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7. O. Bačák
jako člen RMO má pouze hlas poradní.
Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelkou byla zvolena B. Šimoníková.
Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do programu schůze a následně požádal o
schválení programu.
Program schůze:
1) Zahájení schůze, přivítání hostů, usnášení schopnost
2) Kontrola Zápisu schůze č. 11/2019
3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů
4) Podpora Lesní mateřské školky Sluněnka
5) Společenské akce pro občany Slavonína
6) Estetizace, další provozní náklady
7) Různé
Ad 2/ k zápisu č. 11 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
a/ K podnětům obyvatel SVJ Klostermannova 1 (viz minulý zápis) obdržel předseda komise vyjádření
Krajského ředitelství PČR, kde se uvádí, že:
- v rámci kapacitních možností dopravního inspektorátu budou prováděny kontroly měření rychlosti
na silnici II/570 v ul. Jižní,
- prohlídkou byly zjištěny snížené rozhledové poměry při zaparkování vozidel na ul. Jižní u výjezdu
z předmětné ulice a při podání požadavku na instalaci odrazového zrcadla vlastníkem komunikace
bude vydáno kladné stanovisko;
- pro snížení rychlosti na obslužných komunikacích doporučují řešení pomocí zónových značek na
„Zónu 30“ bez montovaných zpomalovacích prahů, ale se stavebním zvýšením křižovatek;
- řešení vymezením „Obytná zóna“ nesplňují ulice stavebním uspořádáním;
- zákazem vjezdu vozidel nad 12 t by bylo dosaženo pouze přesunutí vozidel této tonáže do jiných
přilehlých ulic.
b/ Další podnět na řešení výjezdu z parkovacích míst na ul. Zolova pomocí dopravního zrcadla nebyl shledán
jako technicky řešitelný a přítomnými policisty bylo opět doporučeno požádat o dopravní značení pro snížení
povolené
rychlosti.
c/ K podnětům na zápach z kalových nádrží obdržela komise vyjádření, že byly provedeny kontroly ze strany
státních inspekčních orgánů a tyto neprokázaly porušení povinností při nakládání a aplikaci těchto kalů.
Odbory magistrátu připravují po připravované změně způsobu nakládání s kaly (aplikace sušených kalů)
revitalizaci celého území, které je pro jejich uskladnění nyní využíváno.
d/ K připomínce na zledovatělý chodník v zimním období v úseku výjezdu z myčky na křižovatce
Schweitzerova-Jižní byla sjednána součinnost správce myčky, který bude zajišťovat posyp.
Ad 4/ Hosté- L.Hlaváčová a V. Dokládalová představily činnost Lesní mateřské školky a Rodinného centra, a
oblasti možné podpory. Z nich jako reálná bude prověřena pomoc při údržbě zahrady - možnost použití
prostředků na údržbu zeleně – v součinnosti s OMZOH zajistí informace O. Bačák. Dále požádaly o podporu
při žádosti o nájem pozemku č. 1210 přilehlého ke stávajícímu pronajatému pozemku. Komise schválila
příspěvek na činnost ve výši 5000 Kč. Komise také informovala o grantu připravenému k vyhlášení pro
aktivity mateřských škol.
Hlasování: pro: 12, proti: 0 zdržel se: 0
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Ad 5/
a/V neděli 24. 11. 2019 v 17.00 se v tělocvičně FK Slavonín bude konat divadelní představení „Náš otec
José“ divadelního spolku Bukovany.
b/Ve čtvrtek 5. 12. 2019 pořádá FK Slavonín Mikulášskou nadílku. KMČ se rozhodla přispět na zajištění
moderátora a ozvučení částkou 5.000,- Kč.
Hlasování: pro: 11, proti: 0 zdržel se: 1
c/ Ve čtvrtek 19. 12. 2019 plánuje KMČ v dvorním traktu Kyselovská 74 od 17.30 hodin uspořádat
předvánoční setkání občanů s vánočními písněmi.
Propagační letáky na všechny akce budou distribuovány členy KMČ.
Ad 6/
a/ K projektu parčíku kolem sochy sv. Jana Nepomuckého nebyly zaslány připomínky. Realizaci se bude
KMČ snažit zajistit z prostředků estetizace, náhradní výsadbou, případně z projektu komunitního sázení.
b/ Komise rozhodla o umístění dalších košů na psí exkrementy v ulicích: Na Stráni, K Lesíku, J. Beka,
Bryksova, Arbesova a u rybníka Hamrys.
c/ Komise odsouhlasila příspěvky: Základní škola – sportovní potřeby 5.000 Kč; Klub seniorů 5.000 Kč;
Mateřská škola 5.000 Kč; nákup nové sekačky na trávu 6.000 Kč, vánoční setkání – bude upřesněno.
Ad 7/
a/ Předseda komise poděkoval za pomoc při organizaci divadelního představení pro děti „Malá čarodějnice“,
které se konalo 20. 10. 2019 v tělocvičně FK Slavonín. Zároveň informoval, že kromě již naplánovaných
máme nabídky na další zajímavá představení. Pokud se bude o představení zájem občanů, budeme v této
činnosti pokračovat.
b/ Informace o rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 4. 11. 2019, které neschválilo prodej pozemku číslo
1319/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Slavonín v souladu se stanoviskem komise.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.20 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 10. prosince 2019 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti na ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné.
Ivo Háger
předseda KMČ Slavonín

ověřila:

Zapsal: Otakar Bačák
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Bohuslava Šimoníková
člen KMČ Slavonín

