Zápis č. 8/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 05.10.2016, 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, Ing. Kateřina Sklenářová, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav
Strogan, Ing. Vratislav Zelnitius,
Omluveni: Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D., Ján Duna, Josef Konvalinka,

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 požadavkům:
1/7/2016/MK-RY na vývěsku skříňky dát ze zadní strany nápis –,,Informace pro občany
Rybáren´´ - předáno oddělení propagace – v řešení
2/7/2016/MK-RY na přehledné označení ul. Mazůrkova, Šaňákova a Rybářská odpověď
SMM – nebylo řešeno z důvodu nedostatku vhodného prostoru pro osazení dopravních
značek - vyřešeno.
3/7/2016/MK-RY vyměnit poškozený zámek u kontejneru pro textil – odpověď SMM - byla
zadána oprava – v řešení.
Ad 3)
Předseda seznámil přítomné členy s informacemi o rozpočtu, které byly dodány
ekonomickým odborem.
K dotazu Ing. Lenky Procházkové, která by uvítala trvalkový záhon na místě stávající
zatravněné plochy před domem čp. 187 a 150 tj. na Moravním nábřeží (vstup do Rybáren)

k oživení prostoru. Požaduje od místní komise uvolnit částku cca 50 tisíc. Členové komise
nesouhlasí s tak velkou částkou.
Předseda dále pozval členy komise na jednání ,,Aktualizace koncepce dětských hřišť a
sportovišť v Uherském Hradišti‘‘. Jednání se uskuteční dne 20.10.2016 v 15,30 hod.
v zasedací místnosti rady města.
Na dotaz od paní Lenky Ďurďákové (pracovnice SMM) k odstranění klepače a stojanu na
kola u bytového domu čp. 149, ul. Moravní nábřeží, členové komise ponechávají vyjádření
na obyvatelích předmětného domu. Vyjádřit se mohou na příštím setkání s panem starostou.

Ad 4)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 02.11.2016 za přítomnosti pana starosty v restauraci Koruna (v přísálí).

Schůze byla ukončena v 19:05 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

