Zápis č. 5/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 04.05.2016, zahájeno v 18:00 hodin v prostorách holičství pana Roberta Hájka,
Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (bývalá ,,Krojárna‘‘ za domem č.p. 1245).
_________________________________________________________________________
Přítomni: Robert Hájek, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav Strogan, Ing. Kateřina
Sklenářová, Ing. Vratislav Zelnitius
Omluveni: Ján Duna, Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulých jednání
3. Různé + nové požadavky
4. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil
s programem jednání.
Ad 2)
K požadavku 1/9/2015 MK-RY – umístění informační skříňky, členové komise souhlasí
s umístěním vývěsní tabule, avšak požadují před skříňkou vydláždit prostor za účelem
vytvoření bezpečné plochy pro občany, kteří se budou chtít před informační tabulí zastavit –
řeší SMM
K požadavku 4/3/2016 MK-RY - opravu výtluku na komunikaci při výjezdu z Moravního
nábřeží na silnici I. třídy u Moravního mostu – obdrželi jsme odpověď SMM-DP – silnice
opravena
K požadavku 1/4/2016/MK-RY na vyčištění nečistot v keřích podél parku (pískoviště,
hřiště) a sběr odpadků, převážně papíru na břehu řeky (i pod Moravním mostem) – úklid
proběhl 16.04.2016 v rámci akce ,,Ukliďme Česko‘‘, provedli jej pracovníci veřejně
prospěšných prací - v řešení SMM
K požadavku 2/4/2016/MK-RY provést úklid v prostoru kolem kontejnerů a na přilehlém
parkovišti odstranit střepiny rozbitého skla (před rozvodnou E.ON) – odpověď SMMv průběhu jarních měsíců se provádí úklid v okolí nádob pracovníky veřejně prospěšných
prací. Měla by být ze strany města navázána spolupráce se společností NADĚJE, která by
měla následně vypomáhat při úklidu veřejných prostranství.

K požadavku 3/4/2016/MK-RY na poskytnutí informace kdy a kde je možnost si vyzvednou
(koupit) bio pytle - odpověď SMM – Bio pytle je možno zakoupit na území města Uherské
Hradiště ve sběrných dvorech v provozní době, a to za cenu 23 Kč/kus.
Ad 3)
Dotaz 1/5/2016/MK-RY – jestli je možnost přistavit kontejner na ořezané větve v jarních
měsících - SMM
Dotaz 2/5/2016/MK-RY - kdy budou umístěné kontejnery na staré elektrospotřebiče a
použité oděvy - SMM
Dotaz 3/5/2016/MK – v současné době probíhá oprava Božích muk v Rybárnách. Členové
komise žádají poskytnout informaci, za jak dlouhou dobu proběhne oprava a jaké budou na
ni finanční náklady – útvar městského architekta
Paní Bc. Zuzana Kočí podala informaci o odstraněných šroubech u stávajících branek na hřišti
a dodala, že branky budou opět šrouby ukotveny.
Ad 4)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání bude se
konat 01.06.2016.

Schůze byla ukončena v 19:05 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

