Zpráva o činnosti místní komise Míkovice za IV. čtvrtletí 2015.
___________________________________________________________________________________

I. Počet zasedání a přehled o účasti jednotlivých členů
Ve IV. čtvrtletí roku 2015 se uskutečnily 3 zasedání komise dle schváleného plánu
práce. Docházka členů komise byla následující:
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A - přítomen
O – nepřítomen – omluven
N – nepřítomen – neomluven
II. Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí
Komise projednala následující záležitosti:
1. Revitalizace centra Míkovic – v jednání
2. Veřejné osvětlení podél chodníčku ke hřbitovu – v jednání
3. Požadavek na umístění městského mobiliáře (popelníku) u hřbitovní brány – v
jednání
4. Doplnění dopravního značení časovým omezením vjezdu do ulice Na Příkopě –
vyřešeno
5. Vybudování zpomalovacího prvku na ul. Lesní – ukončeno
6. Rušení nočního klidu při pořádání kulturních akcí v MKZ - vyřešeno
7. Doplnění vybavení MKZ o věšákové zařízení - vyřešeno
8. Požadavky na drobné opravy (zprovoznění obecní pumpy, skříňka HUP u MKZ)
9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště - ukončeno
10. Návrh rozpočtu na rok 2016 a výhledu 2021- vyřešeno
11. Setkání starosty města a místní komise s občany Míkovic – informativní zpráva
Usnesení místní komise:
Místní komise Míkovice ve IV. čtvrtletí roku 2015 přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. 6/MK-Mí/06_10/2015:
Místní komise Míkovice doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok
2016 a Rozpočtového výhledu na roku 2021 ke schválení dle předloženého znění
s těmito připomínkami:
a) OIN 23 – Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace
v ulici Příkrá - komise doporučuje přesun ze sekce C (akce určené k evidenci
v Zásobníku) do sekce B (akce určené k přípravě na realizaci v roce 2016) z důvodu
velmi špatného stavu komunikace.
Komise finančně podpořila zpracování projektové dokumentace již v roce 2014
částkou 83 tisíc Kč a 167,1 tisíc Kč. (viz usnesení č.2 a č.3/2014.)
b) KŠS 25 – Míkovice, hřiště U Přehrady - komise navrhuje přesun ze sekce C (akce
určené k evidenci v Zásobníku) do sekce B (akce určené k přípravě na realizaci v
roce 2016) z důvodu finanční podpory místní komise částkou 330 tisíc Kč (viz
usnesení č.1/2015) a dofinancování dle možností odboru KŠS a místní komise v roce
2016.

c) MK Míkovice 2 - Revitalizace centra Míkovic komise navrhuje rozdělení realizace do
dvou etap jako víceletou investici z důvodu finančních možností komise s doporučením
využít podpory fondu dopravní infrastruktury:
1. etapa – zpracování projektové dokumentace (již finančně podpořeno místní komisí,
převod 50 tisíc Kč odboru investic, usnesení č.3/2015), dále výstavba autobusové
zastávky a umístění vývěsních tabulí
2. etapa – úprava prostoru před místním kulturním zařízením, rozšíření počtu
parkovacích míst a řešení přilehlých zelených ploch.
USNESENÍ č. 7/MK-Mí/10_11/2015:
1) Zpráva o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště:
Místní komise Míkovice byla se zprávou seznámena a bere na vědomí.
2) Nový Územní plán Uherské Hradiště:
Místní komise Míkovice doporučuje přistoupit ke zpracování nového Územního plánu
Uherské Hradiště s možností připomínkovat jednotlivé etapy tvorby ÚP a navrhovat
jeho doplnění z důvodu místní znalosti.
3) Návrhy na změnu Územního plánu Uherské Hradiště:
Místní komise Míkovice doporučuje vyhovět navrhovaným změnám v k.ú. Míkovice nad
Olšavou. V této souvislosti komise doporučuje vzít v úvahu plánovanou rekonstrukci
ulic Příkrá a Radovy a vypořádání odvodu vod z přívalových srážek.
4) Územní plán obce Podolí:
Místní komise Míkovice souhlasí se vznesenou relevantní připomínkou Města Uherské
Hradiště vůči návrhu ÚP Podolí týkající se koncepce odvádění a čištění odpadních
vod.
III. Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.
IV. Doporučení a návrhy komise:
Místní komise Míkovice ve IV. čtvrtletí roku 2015 doporučila radě města přijat návrh
Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu na roku 2021 ke schválení dle
předloženého znění s připomínkami uvedenými v USNESENÍ č. 6/MK-Mí/06_10/2015.
V. Plán práce na I. čtvrtletí 2016.
19. 1.2016 v 18 hodin
16. 2.2016 v 18 hodin
15. 3.2016 v 18 hodin

Schválil: Pavel Zpěvák
předseda MK Míkovice
V Uherském Hradišti 14.1.2016.

Zapsala: Marcela Keňová
tajemnice MK Míkovice

