Zpráva o činnosti místní komise Míkovice za III. čtvrtletí 2016.
___________________________________________________________________________________

I. Počet zasedání a přehled o účasti jednotlivých členů
Ve III. čtvrtletí 2016 se uskutečnilo 1 zasedání komise dle schváleného plánu práce.
V měsíci červenci a srpnu se jednání komise neuskutečnilo.
Docházka členů komise byla následující:
13.9.

Přítomen
celkem

Nepřít.
omluven

Nepřít.
neoml.

Pavel Zpěvák

A

1x

0

0

František Elfmark DiS.

A

1x

0

0

Ing. Jitka Botková

O

0

1x

0

Mgr. Martina Dočekalová

A

1x

0

0

Karel Kocourek

O

0

1x

0

Miroslav Kolečkář

A

1x

0

0

Ing. Antonín Zpěvák

A

1x

0

0

Marcela Keňová

A

1x

0

0

MK Míkovice III. čtvrtletí 2016

A – přítomen
O – nepřítomen – omluven
N – nepřítomen – neomluven
II. Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí
A) Přehled přijatých usnesení:
Ve III. čtvrtletí 2016 nebylo přijato žádné usnesení.
B) Přehled projednaných záležitostí:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Jednání na místě samém s obyvateli ulice U Mlýna z důvodu seznámení se se situací a
důvody nutnosti dobudování inženýrských sítí, především vodovodního řádu v ulici –
přislíbena jednání na půdě úřadu ke vstupu města po finanční stránce (OIN, SMM, ÚMA)
Rekonstrukce ulic Příkrá a Radovy, podány informace ke stavu kanalizace pod
plánovanou stavbou – zůstává ve sledování (OIN)
Revitalizace centra Míkovic, požadavek na zpracování studie v rozsahu pro celé
zájmové území, výzva k podání informací – zůstává ve sledování (ÚMA)
Vyúčtování investiční akce výměna povrchu hřiště pod přehradou, požadavek na
vrácení poměrné finanční částky do rozpočtu MK – v jednání (KŠS)
Prověření nájemní smlouvy pro využívání dráhy na bikros – zůstává ve sledování (SMM)
Záležitosti týkající se provozu hřbitova (SMM):
• stavební úpravy chodníčků a oprava hřbitovní zdi - ukončeno
• čištění od náletových dřevin a likvidace uschlých stromů - přislíbeno
• požadavek na pevnější kotvící uchycení brány – v řešení
Příprava veřejného setkání starosty s občany (ÚKS)

III. Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.
IV. Doporučení a návrhy komise:
Místní komisí Míkovice nebyla navržena žádná doporučení.

V. Plán práce na IV. čtvrtletí 2016.
18.10.2016 v 18:00 hodin
15.11.2016 v 18:00 hodin
13.12.2016 v 18:00 hodin

Schválil: Pavel Zpěvák
předseda MK Míkovice
V Uherském Hradišti 10.10.2016.

Zapsala: Marcela Keňová
tajemnice MK Míkovice

