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Zápis č. 26 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 9. 3. 2021 

Jednání komise bylo vedeno dálkově na komunikační platformě ZOOM. 

Jednání se účastnili: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Z. Kührová, J. Škarabela, E. Lošťáková,  

H. Macháčková, Š. Hošková,  

Jednání se nezúčastnili: J. Štrajt, T. Beneš, R. Schwarz 

Hosté: --- 

 

Jednání komise zahájeno v 17.00 hodin. 

Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se jednání 

komise účastní 9 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. 25/2021 

3) Podněty občanů, členů komise 

4) Akce Ukliďme Česko 

5) Propagační vývěsky na sloupech veř. osvětlení 

6) Estetizace 

7) Údržba chodníků 

8) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína 

9) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 25 z 16. února 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/ 

Z podnětů na řešení je vyřešeno přistavení nového kontejneru na elektroodpad na ul. Topolová (uzavírá se 

dodatek ke smlouvě), bylo prověřeno označení k ul. J. Beka a je v pořádku. Dále byla odstraněna černá 

skládka na konci ul. Hakenovy. Celý soubor s údaji bude vždy čtvrtletně v anonymizované formě přílohou 

zápisu (poprvé s příštím zápisem) a bude zveřejněn na facebooku komise.  

 

Ad 4/ Ukliďme Česko 27. 3. 2021 – dle vývoje pandemické situace se členové komise účastní na 

vytipovaných místech Slavonína k individuálnímu úklidu. Případnou podporu od TSMO si zajistí jednotlivé 

skupiny rovněž individuálně (odvoz sesbíraného odpadu). 

 

Ad 5/ Komise se inspirovala námětem prezentovat oznámení o akcích na malorozměrových vývěskách na 

sloupech veřejného osvětlení. Nechala zpracovat nabídku společnosti OK Design na 5 lokací v oblasti 

Slavonína a tuto nabídku akceptuje. 

 

Ad 6/ Estetizace – pokračování opravy kapličky sv. Floriána na Zolově ulici – u OMAJ (Ing. Slezáková) 

bude prověřen stav informace z 6/2019, že opravu zajistí tento odbor z přidělených prostředků; prověříme 

požadavek na doplnění herních prvků na hřišti a dosadbu zeleně do zeleného pásu podél ulice Jižní. 

Odsouhlasena byla údržba parčíku na Machátové ulici po výsadbě, úprava okolí pomníku padlých a vánoční 

výzdoba v ulicích. J. Škarabela připomínkoval používání prostředků na estetizaci komise na likvidaci 

černých skládek, když tyto by měly být financovány z přímých prostředků odborů města podle situace, či se 

skládka nachází na městském či pozemku jiného vlastníka.  

 

Ad 7/ Prostředky na údržbu chodníků – komise se bude podílet na záchovné údržbě ul. K lesíku a Durychovy, 

prověří opravu dláždění v úsecích chodníků na ul. Jižní před č.o. 71 a 81, průchod Dykova-Kyselovská.  

 

Ad 8/ 

Členové komise pokračovali v projednávání příprav organizace oslav k 880. výročí od první písemné zmínky 

o Slavonínu, které plánuje v termínu buď 26. 6. 2021 nebo 11. 9. 2021 v závislosti na epidemiologické 

situaci. Spoluúčast přislíbila i Lesní mateřská škola Sluněnka. Bude se jednat o soubor víkendových akcí 
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k poučení, zábavě a setkání obyvatel Slavonína připomínajících toto výročí. Aktuálně se projednává konání 

slavnostní mše v místním kostele Sv.Ondřeje, akce v prostorách zahrady základní školy alternativně 

v prostorách areálu hřiště TJ Slavonín. Připravuje se fotbalový benefiční zápas, případně divadelní 

představení a výstava historických fotografií.  

 

Ad 9/ 

Komise uložila prověřit další postup ve věci člena komise J. Štrajta, který oznámil, že se nadále nebude 

účastnit jednání komise, tzn. zda podal žádost o uvolnění a zda bude na jeho místo jmenován jiný zástupce. 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.40 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 13. dubna 2021 v 17:00 hodin. S ohledem na 

epidemiologickou situaci se jednání uskuteční v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74 a může být 

omezen počet přítomných omezen či zcela zamezen. Alternativně se může jednání komise uskutečnit 

dálkově přes internet.  

 

 

Ivo Háger       ověřila:  Šárka Hošková 

předseda KMČ Slavonín    členka KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 


