Zápis č. 6/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 01.06.2016, 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: Ing. Kateřina Sklenářová, 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 dotazu 1/5/2016/MK-RY – jestli je možnost přistavit kontejner na ořezané větve v jarních
měsících – odpověď SMM, že o kontejnerech na ořezané větve neuvažují. Majitelé zahrad
mají možnost odpad odvézt do sběrného dvora a suchý rostlinný materiál za dobrých
příznivých povětrnostních podmínek je možné spálit – vyřešeno.
K dotazu 2/5/2016/MK-RY - kdy budou umístěny kontejnery na staré elektrospotřebiče a
použité oděvy. Na oděvy je kontejner nainstalován a na staré elektrospotřebiče bylo
odpovězeno SMM, že na umístění nových nádob je nutné uzavřít dodatky k příslušným
smlouvám a tyto dodatky musí být schváleny v orgánech města (rada města) – ve sledování.
K dotazu 3/5/2016/MK – k opravě Božích muk v Rybárnách byly podány informace od
ÚMA, a to o jejich průběhu i nákladech. Oprava bude pokračovat ve dvou rovinách s tím, že
bude dokončena do 30.9.2016, nákladem 125 000 Kč, z toho dotace 100 000 Kč – splněno.
Ad 3)
Požadavek 1/6/2016/MK na řešení bezpečnějšího výjezdu aut z ul. Rybářská - umístění
svislé dopravní značky ,,dej přednost v jízdě‘‘.
Požadavek 2/6/2016/MK-RY na vyčištění chodníku zarostlého travou v místech dřívější
telefonní budky.

Požadavek 3/6/2016/MK-RY k opravě Božích muk, a to konkrétně zrenovovat rám i panty
se zasklením.
Požadavek 4/6/2016/MK-RY opravu světla připevněného na domě č.p. 87 v Mazůrkově ul.,
které nesvítí.

Plán setkání MK – Rybárny na II. pololetí roku 2016:
07.09.2016
05.10.2016
02.11.2016
01.12.2016

Ad 4)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání bude se
konat 07.09.2016.

Schůze byla ukončena v 19:05 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

