Zpráva o činnosti místní komise Míkovice za 2. čtvrtletí roku 2013.
__________________________________________________________________________________
I. Počet zasedání a přehled o účasti jednotlivých členů
Ve druhém čtvrtletí roku 2013 se místní komise sešla 4x 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. Doplnění počtu členů MK o jednu členku, MUDr. Marii Navrátilovou
2. Převedení finančních prostředků pro zajištění zkušebního provozu nového spoje
MHD - proběhlo
3. Převedení finančních prostředků pro úpravu prostranství u hasičské zbrojnice a
kontejnerového stání v ul. U Mlýna - proběhlo
4. Informace občanům ke změně tržního řádu města, proběhlo hlášení v MR
5. Rezervační systém Klubu kultury a zveřejňování obsazenosti MKZ – ve sledování
6. Informace k dokončení stavby rekonstrukce ulice Podboří
7. Vybudování retardérů v ulici Lesní a Partyzánská – podán návrh
8. Průjezd ulicí Radovy pouze jednosměrný – bude vyřešen v rámci rekonstrukce
komunikace
9. Oprava cesty od přehrady k lesu podle domluvy z jednání s Lesy ČR - neprobíhá
10. Oprava cesty mezi ulicí Podboří a Partyzánskou – v řešení
11. Pozemky okolo přehrady ve vztahu ke stavbě střelnice Biatlon klubu – v řešení
12. Oprava povrchu propadlé komunikace, část úseku ul. Hlavní– provedlo ŘSD
13. Sběrná místa tříděného odpadu a kontejner na hřbitovní odpad-v řešení
14. Doplnění vybavení dětských hřišť - provedeno
15. Kontroly kořenových systémů a následné ořezy stromů - vyřešeno
16. Určeny prostory pro náhradní výsadbu - vyřešeno
17. Sečení zelených ploch a jejich údržba – ve sledování
18. Neudržované pozemky soukromých vlastníků – nedaří se řešit
19. Čištění a opravy kanalizačních vpustí - provedeno
20. Odstranění nepoužívaných vývěsních skříněk - provedeno
21. Převod poštovního obvodu Míkovice pod poštu 01 UH – přislíbeno
22. Podnět MP na kontrolu veřejného pořádku podél panelové cesty k vodojemu –
probíhá
23. Podnět na MP kontrola zákazu stání vozidel na výhybnách v ulici Lesní
24. Funkčnosti přehrady jako záchytné nádrže při přívalových deštích pro předcházení
zaplavení rodinných domů v ulicích Partyzánská, Lesní a Na Příkopě – dopis od
občanů předán OŽP.

Usnesení místní komise:
Místní komise Míkovice ve 2. čtvrtletí roku 2013 přijala následující usnesení:
USNESENÍ č.4/MK-Mí/07_05/2013.
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu
města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru dopravy za účelem financování úpravy
prostoru autobusové zastávky u hasičské zbrojnice, a to ve výši 12 tisíc Kč.
Dále místní komise Míkovice souhlasí s převodem finančních prostředků vyčleněných z
rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru životního prostředí za účelem
financování prací spočívajících v úpravách veřejných prostranství a prostoru sběrného místa
tříděného odpadu v ulici U Mlýna částku 38 tisíc Kč.
USNESENÍ č.5/MK-Mí/04_06/2013.
Převedení finančních prostředků pro zajištění zkušebního provozu nového spoje MHD.
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu
města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru dopravy jako podíl na spolufinancování
zkušebního provozu nového spoje MHD na trase UH —> Mařatice,Východ —> Sady—>
Vésky —> Míkovice —> Kunovice —> UH ve dnech SO+NE s odjezdem ve 22:40 hodin, a to
ve výši 31.500 Kč za rok provozu. Dále souhlasí se zkušební dobou minimálně půl roku od
zahájení provozu dne 1.9.2013.
III. Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.
IV. Doporučení a návrhy komise:
MK Míkovice nenavrhla Radě města žádná doporučení.
V. Plán práce na 3. a 4. čtvrtletí 2013.
3. 9.2013 v 19:00 hodin
1.10.2013 v 19:00 hodin
5.11.2013 v 18:00 hodin
10.12.2013 v 18:00 hodin

Ing. Zdeněk Procházka.
předseda MK Míkovice
V Uherském Hradišti dne 1.července 2013.

Marcela Keňová
tajemnice MK Míkovice

