Zápis č. 13
z jednání KMČ č. 23 ze dne 10. 12. 2019
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela
E. Lošťáková, T. Beneš, J. Lang, Š. Hošková, R. Schwarz (od 17.45)
Nepřítomni: J. Štrajt
Hosté: dle prezenční listiny
Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se komise
sešla v počtu 12 členů 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, ověřovatelem byl zvolen J. Škarabela.
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. 12/2019
3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů
4) Informace o činnosti komise v r. 2019
5) Společenské akce pro občany Slavonína
6) Plán jednání
7) Různé
Ad 2/ K zápisu č. 12 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
a/ Komise žádá o prověření pohybu osoby bez domova v lokalitě opuštěných staveb v lokalitě Za Kostelem.
b/ Obyvatelka ulice Ve Vrbinách žádá o stabilizace komunikace. Dle ověření předsedy komise je odhadovaný
náklad na požadovanou údržbu cca 10 tis. Kč, komise nabídla zajištění možnosti realizace, poptávky a
následné úhrady z prostředků KMČ.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se 0
c/ Komise se zabývala požadavkem občana k zachování plotu na pozemku 545/2 - průchod mezi ulicí
Konrádovou a Hajnovou. Vzhledem k vyjádření komise ze dne 28.6.2019 a následného rozhodnutí Rady
města ze dne 11. 11. 2019 bylo Majetkoprávním odborem prověřeno, že plot nemá vlastníka a věc je
postoupena Stavebnímu úřadu k řízení o odstranění nepovolené stavby, do kterého nemá samosprávný orgán
již právo vstupovat.
d/ Komise se seznámila s odpovědí Odboru dopravy a územního rozvoje na dotaz občanky z ul. Božkova a
rovněž výhledem ve věci rekonstrukce této komunikace. Město plánuje výkup pozemků pod silnicí, které
nejsou nyní v jeho vlastnictví a nemůže do nich investovat a následně provést opravu (cca r. 2021).
e/ Komise se seznámila s vyjádřením PČR k návrhu snížení rychlosti na ul. Zolova, toto vyjádření opatření
na snížení rychlosti zamítá, neboť není splněna žádná ze tří podmínek, pro které jsou tato opatření přijímána
/zvýšená nehodovost, absence chodníku, špatný technický stav/.
Ad 4/ Předseda komise provedl rekapitulaci činnosti komise v oblastech investic, oprav, kulturní činnosti.
Ad 5/
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 pořádá KMČ v dvorním traktu Kyselovská 74 od 17.30 hodin předvánoční setkání
občanů s vánočními písněmi.
Ad 6/
Komise si určila termíny jednání v roce 2020 takto: 14. ledna, 11. února, 10. března, 14. dubna,
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12. května, 9. června, 14. července, 11. srpna, 15. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince, vždy
v 17.00 hodin v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74.
Dále se komise zabývala náměty činnosti v roce 2020, zejména pokračování v pořádání kulturních akcí ve
spolupráci s FK Slavonín, akcí pro děti, úklidových akcí a akcí v rámci estetizace.
Ad 7/
a/ Výpůjčka pozemku - 1291/2 pro činnost neziskové organizace Setkání já a ty – komise s výpůjčkou
souhlasí.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se 1
b/Sběrové soboty – Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství informoval všechny KMČ,

že nebudou organizovány sběrové soboty v roce 2020. Důvodem je zvýšení cen za likvidaci odpadu
a snížení prostředků na jejich zajištění. Komise zváží, zda pro organizace vlastní sběrové soboty
vyčlenit prostředky na estetizace, jako prevenci vzniku černých skládek.
c/ Odstraňování černých skládek v oblasti nad Ditrexem u kalových nádrží začalo 4.12.2019 a bude
pokračovat do odstranění. tento týden.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.20 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 14. ledna 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

ověřil:

Zapsal: Otakar Bačák
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Jiří Škarabela
člen KMČ Slavonín

