Zápis č. 23
z jednání KMČ č. 23 ze dne 15. 12. 2020
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Z. Kührová, J. Škarabela , E. Lošťáková,
H. Macháčková, T. Beneš, Š. Hošková, R. Schwarz
Nepřítomni: J. Štrajt,
Hosté: dle prezenční listiny (MPO)
Jednání komise zahájeno v 17.00 hodin.
Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se komise
sešla v počtu 11 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7.
Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelkou byla určena Š. Hošková.
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. 22/2020
3) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína
4) Podněty občanů, členů komise
5) Různé
Ad 2/ K zápisu č. 22 ze října 2020 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
Členové komise zahájili přípravu organizace oslav k 880. výročí od první písemné zmínky o Slavonínu, které
plánuje v závěru poloviny příštího roku. Bude se jednat o soubor víkendových akcí k poučení, zábavě a
setkání obyvatel Slavonína připomínajících toto výročí.
Ad 4/
a/ K přítomnému členu MPO nebyly vzneseny žádné požadavky, ze strany MPO rovněž žádné.
b/ Na ul. Božkova byla provedena provizorní úprava povrchu studeným asfaltem.
c/ Kontrola zeleně u pomníku padlých – na ul. Kyselovská, komise si objedná návrh na úpravu výsadby,
pokud možno tak, aby nevyžadovala náročnou údržbu a zachovávala důstojný stav.
d/ Na ul. K lesíku bude požádáno o ocenění alespoň provizorní úpravy povrchu, kterou bude možné hradit
z prostředků na úpravu chodníků.
e/ Na ul Ve Vrbinách bude zadána likvidace vznikající černé skládky z prostředků komise.
f/ Osvětlení ulice Za kostelem, z důvodu havarijního stavu sloupu v majetku družstva a nerentabilnosti jeho
opravy a napojení na el. Energii, nebude realizováno. V budoucnu bude řešeno z důvodu předpokládané
výstavby domů osvětlením celého budoucího zastavěného území.
g/ Vybudování spojovacího chodníku mezi ul. Topolovou a Požárníků je aktuálně z důvodu finančních
možností města nerealizovatelný, komise prověří možnost alespoň provizorního zpevnění povrchu.
h/ Na podnět pracovníků TSMO byli osloveni obyvatelé ul. Hakenova k respektování zachování průjezdu
sběrovými vozy ve dnech plánovaných svozů a tito vyšli vstříc, za což komise děkuje.
i/ Komise projednala podnět na změnu otevírací doby pošty. S ohledem na pokrytí časového rozpětí i
zaměstnanců s pracovní dobou do čtvrté až páté hodiny je nutné zachovat dobu obsluhy v tzv. úředních
dnech alespoň do 18. hodin. Pro dodržení ustanovení zákoníku práce je nutná i hodinová polední přestávka,
po hodinové otevírací době, i když se jeví jako nesmyslná.
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j/ Všechny podněty, které byly a jsou řešeny, komise zveřejňuje na svých facebookových stránkách (KMČ
Slavonín) po anonymizaci. Občané s přístupem na FB si tam mohou ověřovat stav jejich řešení.
Ad 5/
a/ V rámci individuálního projednávání mimo jednání komise členové komise souhlasili s doporučením
odprodeje pozemků pod budovou bývalého vepřína, o který bude požádáno (tři vlastníci, z nich je jedním
SMOL).
b/ Z důvodu mimořádných epidemiologických opatření budou balíčky jubilantům roku 2020 rozneseny
individuálně členy komise do konce ledna.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. listopadu 2021 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti na ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné, s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci může být počet návštěvníků omezen.

Ivo Háger
předseda KMČ Slavonín

ověřila: Šárka Hošková
členka KMČ Slavonín

Zapsal: Otakar Bačák

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu:
----
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