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Zápis č. 28 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 11. 5. 2021 

 

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

H. Macháčková, T. Beneš, R. Schwarz 

Jednání se nezúčastnili: J. Štrajt, Š. Hošková 

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 10 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7. 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla určena H. Macháčková. 

Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do programu schůze a následně požádal o 

schválení programu. 

 

Program schůze: 

1) Zahájení schůze, usnášení schopnost, určení zapisovatele a ověřovatele 

2) Kontrola Zápisu schůze č. 27/2021 

3) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Úklid skládky na ul. Ve Vrbinách 

6) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 27 z 13. dubna 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/ Členové komise pokračovali v projednávání příprav organizace oslav k 880. výročí od první písemné 

zmínky o Slavonínu, které plánuje v termínu 11. 9. 2021. Členové komise si rozdělili jednotlivé akce v rámci 

plánovaného programu (v 9.00 slavnostní mše v kostele sv. Ondřeje, v 10.30 následuje komponovaný 

program k historii Slavonína s hudebními vystoupeními v kostele, v odpoledních hodinách, od 13.00 do 

18.00 hodin výstava a přednáška k historii Slavonína v tělocvičně SK Slavonín, skákací hrad, zábava pro děti, 

hudební program, od 19.00 hodin hudební produkce v Sokolovně, občerstvení po celou dobu konání). 

 

Ad 4/ Komise provedla kontrolu jednotlivých úkolů (dle přílohy minulého zápisu), z důvodu nesouhlasu 

všech obyvatel na ul. Dykova s instalací zpomalovacího prahu, nebude o tuto úpravu požádáno a úkol se ruší. 

 

Ad 5/ Na konci ulice Ve Vrbinách byl členy KMČ a dalšími občany proveden úklid odpadového materiálu do 

velkoobjemového kontejneru, následně byly vykáceny náletové dřeviny, dále byl prostor srovnán těžkou 

technikou, navezena vrstva zeminy, která bude oseta. 

 

Ad 6/ 

Tradiční setkání jubilantů – obyvatel Slavonína je plánováno na termín 17. nebo 24. 6. 2021 v obřadní síni 

radnice s opatřeními dle aktuální epidemiologické situace. 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.20 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 15. června 2021 v 17:00 hodin. S ohledem na 

epidemiologickou situaci, pokud se jednání uskuteční v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74,  může 

být počet přítomných omezen či zcela zamezen. 

 

 

Ivo Háger       ověřila: Helena Macháčková 

předseda KMČ Slavonín    člen KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 


