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Zápis č. 35 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 7. 12. 2021 

 

Jednání se účastnili: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, R. Schwarz,  

E. Lošťáková, J. Škarabela, Z. Kührová, T. Beneš 

Hosté: občané dle prezenční listiny, zástupce PČR, MPO 

Jednání se nezúčastnili: Š. Hošková 

 

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 6. 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byl určen R. Schwarz. 

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. 33/2021 

3) Podněty k MPO, PČR 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Majetkoprávní a investiční záležitosti 

6) Společenské akce 

7) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 34 z listopadu 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/  

Nebyly vzneseny žádné nové požadavky připomínky.  

 

Ad 4/ 

a/ Komise schválila požadavek na zpevnění krajnice na ul. Požárníků, oprava byla prověřena a naceněna 

TSMO s možností úhrady z prostředků estetizace. 

 

b/ Na ul. Na Stráni evidujeme podnět na zajištění odvodu povrchových dešťových vod po pravé straně ve 

směru ke hřbitovu. Dle fotodokumentace, byly srážkové vody odváděny pomocí odvodňovacích tvárnic, 

jejich kapacita a stav bude místně prošetřena a navrženo vyhovující řešení.  

 

c/ Komise schválila na ul. Durychova – opravu střední části mezi ul. Klostermannova a Buzulucká. 

 

Ad 5/  

a/ Komise vzala na vědomí návrh RMO na zamítnutí prodeje pozemku p. č. 961/1, 961/2, 979/9, 979/29 

v k.ú. Slavonín se zdůvodněním, že pro danou lokalitu je evidována územní studie s možností rozvoje 

bydlení v rodinných domech a pozemek je pro tuto výstavbu strategický, nelze ho tedy pozbýt. 

 

b/ Komise projednala návrh na pronájem/pacht pozemku p. č. 319/5 v k.ú. Slavonín pro vlastníka sousedního 

pozemku a umístění oplocení na části pozemku. Komise s pronájmem/pachtem souhlasí. 

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 6/ 

Setkání občanů u punče, které se mělo konat ve středu 15. 12. 2021 v 16.00 hodin v dvorním traktu 

Kyselovská 74 se vzhledem k epidemiologické situaci konat nebude. Komise se usnesla, že přenese konání 

akce v upravené verzi na jaro.  

 

Ad 7/ 

Plán schůzí KMČ v roce 2022: 11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 7. června,  

12. července, 9. srpna, 13: září, 11. října, 8. listopadu, 6. prosince.  
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Jednání komise bylo ukončeno v 18.40 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 11. ledna 2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti 

na ul. Kyselovská 74.  

 

 

 

 

Ivo Háger       ověřil:  Richard Schwarz 

předseda KMČ Slavonín    člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

Požadavky na odbory magistrátu: --- 

 

 


