Zpráva o činnosti Místní komise Mařatice za 3. čtvrtletí 2013
___________________________________________________________

I.

Počet zasedání a přehled o účasti jednotlivých členů

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 se MK sešla 3x, dle schváleného plánu práce.
Docházka členů komise byla následující:
Docházka členů Místní komise Mařatice
Jméno a příjmení

Přít.
22.7.2013 19.8.2013 23.9.2013 celkem

Nepřít.
oml.

Nepřít
neoml.

Ing. Petr Lapčík

A

A

A

3

O

O

Věra Pochylá

A

A

A

3

O

O

Ing. Dalibor Jirásek

A

A

A

3

O

O

Ing. Libor Karásek ml.

A

A

A

3

O

0

Mgr. Ondřej Dostál

0

A

A

2

1

O

Vratislav Malina

A

A

A

3

O

O

Ing. Albert Mrázek

A

A

O

2

1

O

Eva Řezáčová

A

A

A

3

O

O

Vladimír Pavelka
JUDr. Zdeněk
Žamboch

A

A

A

3

O

O

O

O

O

O

3

O

Ludmila Hanáková

A

A

A

3

O

O

Ing. Hana Dvorníková

A

A

A

3

O

O

Legenda:
A
O
N

II.

přítomen
nepřítomen omluven
nepřítomen
neomluven

Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí

Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového
výhledu do roku 2019 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek
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III.

Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.

Komise projednala následující záležitosti:
1. odstranění a uklizení zlomené větve třešně u schodů směrem na Východ - vyřešeno
2. posečení trávy u břehu naproti hotelu Koníček - vyřešeno
3. informace ohledně úklidových prací na Východě (četnost sečení, úklid posečené
trávy…) - zodpovězeno
4. opravu sběrného místa na kontejnery s odpady na ul. Vl. Štěrby čp. 1114 – při dešti
podklad ujíždí a kontejnery „cestují“ mimo stání - vyřešeno
5. řešení nabouraného osobního automobilu s americkou SPZ odstaveného na ul. Vl.
Štěrby - ve sledování
6. zprůjezdnění komunikace ul. Pod Rochusem, členové se domnívají, že hlavně v době
rekonstrukce komunikace směrem na Jarošov by bylo vhodné situaci řešit zodpovězeno
7. obousměrné zprůjezdnění komunikace ul. U cihelny - zodpovězeno
8. informaci ohledně nepořádku u RD pana Hrdličky na sídlišti Hliník - v řešení a
sledování
9. členové komise žádají o opravu schodů (z města na Východ) a souhlasí s návrhem
řešení OD - ve sledování
10. členové komise souhlasí s návrhem OD, ušetřené finanční prostředky z opravy
chodníku ul. 1. máje převést na opravu chodníku ul. Sokolovské
- ve sledování
11. členové komise žádají srovnání povrchu hřiště, zatravnění a opravení části hřiště pro
mladší děti. Prosíme předložení variant možného řešení včetně finančního
předpokladu. Tento požadavek byl vznesen z důvodu množících se úrazů za poslední
měsíc. Na jednání komise byl pozván vedoucí OŽP Ing. Fryšták, který byl zastoupen
Mgr. Krupičkovou. Mgr. Krupičkovou byly předneseny různé varianty možného
technického řešení, jak zlepšit dětské hřiště včetně vybudování hřiště pro nejmenší
děti odhadu možných finančních prostředku. Bylo dohodnuto, že členové komise se
setkají přímo na hřišti s Mgr. Krupičkovou, upřesní požadavek a vzájemně se
dohodnou na řešení.
– v řešení
12. dokončit již započatý úklid chodníku ul. Fr. Kretze a konec ul. Pplk.V. Štěrby ve
sledování
13. posečení trávy na pozemku p.č. 136/2 v k.ú.Mařatice
ve sledování
14. o údržbu v okolí Sportoviště Východ. Tráva prorůstá přes oplocení do hřiště – ve
sledování
15. opravu komunikace ul. Konečná v blízkosti domu čp. 983 - 4
zodpovězeno
16. opravu chodníku ul. Konečná před domem čp. 985 (při deštích stojí voda) - vyřešeno
17. opravu děravých střech na přístřešcích u autobusových zastávkách na Východě - v
řešení
18. po sečení uklidit trávu- ul. Sadová, ul. Nad Špitálkami
- vyřešeno
19. vyznačit stávající přechod pro chodce u pošty V Mařaticích
- v řešení
20. provést deratizaci hlodavců ul. Sadová čp. 1030 a 1027
- v řešení
21. instalaci informativních tabulek na skládku domovního odpadu v Mařaticích vyřešeno
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členové komise žádají o:
 opravu schodů (z města na Východ)
 opravu děravých střech na přístřešcích u autobusových zastávkách na Východě v
řešení
 členové komise žádají srovnání povrchu hřiště, zatravnění a opravení části hřiště pro
mladší děti. Prosíme předložení variant možného řešení včetně finančního
předpokladu. Tento požadavek byl vznesen z důvodu množících se úrazů za poslední
měsíc. Na jednání komise byl pozván vedoucí OŽP Ing. Fryšták, který byl zastoupen
Mgr. Krupičkovou. Mgr. Krupičkovou byly předneseny různé varianty možného
technického řešení, jak zlepšit dětské hřiště včetně vybudování hřiště pro nejmenší
děti odhadu možných finančních prostředku. Bylo dohodnuto, že členové komise se
setkají přímo na hřišti s Mgr. Krupičkovou, upřesní požadavek a vzájemně se
dohodnou na řešení
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového
výhledu do roku 2019 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek

IV.

V.

Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.
Doporučení a návrhy komise

1. členové komise žádají o vybudování chodníku na ul. Na Hraničkách O:OD
2. členové komise žádají o opravu komunikace ul. Na Bahně O:OD
3. členové komise žádají o opravu komunikace ul. Pod Zahrady a K Cihelně

O:OD

Plán práce na 4. čtvrtletí 2013
21.10.2013 – 17.00 hod
18.11.2013 – 17.00 hod
16.12.2013 – 17.00 hod

Ing. Lapčík v.r.
předseda MK Mařatice

Ing. Hana Dvorníková
tajemnice MK Mařatice

V Uherském Hradišti 15.10.2013
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4

