Zápis z jednání
Zasedání místní komise Míkovice č. 8/2016
Přítomni

Pavel Zpěvák, František Elfmark, DiS.,Mgr. Martina Dočekalová, Ing. Antonín Zpěvák,
Miroslav Kolečkář, Marcela Keňová.

Omluveni

Ing. Jitka Botková

Místo konání

Hasičská zbrojnice Míkovice

Datum a čas

18.10.2016 v 17:00

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisů z minulých jednání
3. Nové podněty a doporučení
4. Návrhu rozpočtu na r. 2017 a Rozpočtový výhled pro r. 2017 - 2022
5. Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil předseda komise pan Pavel Zpěvák. Seznámil přítomné členy s programem
a po odsouhlasení se jím jednání komise řídilo.

2. Kontrola zápisu z minulých jednání
2/1/15/MI – podány informace o zůstatku finančních prostředků po ukončení akce „Výměna povrchu hřiště
pod přehradou“. Zbývající částka do rozpočtu komise vrácena nebude, počítá se s jejím upotřebením na
předpokládané výdaje související s tímto hřištěm.
Zodpovídá: Odbor kultury, školství a sportu
1/7/16/MI – vyčištění pásu kolem hřbitovní zdi je objednáno, suché stromy z ulice Podboří budou
odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. V této souvislosti komise navrhuje prověřit podloží pro nové
stromy, domnívá se, že obsahuje stavební suť po rekonstrukci ul. Podboří, což se jeví jako nevhodné pro
kořenový bal. V případě výsadby zajistit zavlažování.
2/7/16/MI – pro pevnější uchycení hřbitovní brány byly dodány zámečky na kotvící systém.
Zodpovídá: Odbor správy majetku města

3. Nové podněty a doporučení
1/8/16/MI – řešit možnosti veřejného osvětlení v prostoru před MKZ.
Zodpovídá: Odbor správy majetku města

4. Návrhu rozpočtu na r. 2017 a Rozpočtový výhled pro r. 2017 - 2022
Komise projednala návrhu rozpočtu na r. 2017 a Rozpočtového výhledu pro r. 2017 – 2022 a přijala
usnesení:
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USNESENÍ č. 6/MK-Mí/18_10/2016:
Místní komise Míkovice doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového
výhledu do roku 2022 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek.
USNESENÍ č. 7/MK-Mí/18_10/2016:
Místní komise Míkovice se usnesla na převodu zůstatku finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu
města pro místní část Míkovice ve výši 550,7 tisíc Kč do roku 2017.
Zodpovídá: Ekonomický odbor

5. Závěr
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 18:00 hodin.
Příští zasedání komise se uskuteční 15. listopadu 2016 v 18:00 hodin.

Ověřil: Pavel Zpěvák

Zapsala: Marcela Keňová

Předseda MK Míkovice

Tajemnice MK Míkovice
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