Zpráva o činnosti MK Vésky za I. čtvrtletí 2017
I. Počet zasedání a přehled účasti jednotlivých členů
V I. čtvrtletí 2017 se uskutečnila 3 zasedání MK Vésky.

9.1.

6.2.

6.3.

Přítomen
celkem

Nepřítomen
omluven

Nepřítomen
neomluven

František Tatařík
předseda

A

A

A

3

0

0

Tomáš Švejcar

A

O

O

1

2

0

Vítězslav Havránek

A

A

A

3

0

0

Ing. Michaela
Tylšarová

A

O

A

2

1

0

Ludmila Dovrtělová

A

A

A

3

0

0

Bc. Kamila
Nekolová

A

A

A

3

0

0

Mgr. Jarmila
Hrobařová

A

A

A

3

0

0

Martin Knot

A

A

A

3

0

0

Luboš Dovrtěl
tajemník

A

A

A

3

0

0

Člen komise

A – přítomen
O - nepřítomen - omluven
N – nepřítomen – neomluven
II. Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí
A) Přehled přijatých usnesení:
1/1/VE/2017 – MK Vésky schvaluje převod finančních prostředků které má k dispozici v roce
2017, na opravu chodníků na odbor SMM.
Zasláno na vědomí – odbor SMM

2/1/VE/2017 – MK komise projednala návrh Města Uherské Hradiště na odkup domu č.p. 64
na pozemku stavební parcela číslo 180 v katastrálním území Vésky, přičemž všichni členové
MK souhlasí s variantou odkupu nemovitosti, její následné demolice a na vzniklém prostoru
vybudování z části parku a z části parkovacích stání pro nedaleký kulturní dům. Vznikne tak
kvalitní veřejné prostranství.
Zasláno na vědomí - útvar kanceláře starosty, útvar městského architekta,
místostarosta
Ing. Zdeněk Procházka
7/3/VE/2017 – MK doporučuje ke schválení předložený návrh úpravy návsi a zálivků pro
autobusové zastávky v ulici Na Dědině. V rámci předloženého návrhu na umístění
parkovacích míst v prostoru obecního pozemku, před č.p. 73 doporučuje snížení počtu
parkovacích míst o jedno, tak aby toto nebylo v těsné blízkosti obvodové zdi rodinného domu
č.p. 73.
Zasláno na vědomí – Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta, odbor ÚMA, útvar
kanceláře starosty
B) Přehled projednaných záležitostí bez usnesení:
19/10/VE/2016 – Současné vybavení polstrovanými židlemi, je vhodné pro divadelní
představení, nikoliv ale pro společenské akce. Navrhujeme ponechat v KZ oba typy židlí, je
potřeba ale pro ně najít vhodné uskladnění.
20/10/VE/2016 – Současný stav drobného inventáře v kuchyňce je nedostačující a silně
opotřebovaný. Navrhujeme jeho doplnění a obnovu do standardu nejméně 80 ks. Zároveň je
třeba vyměnit nevyhovující lednici za novou.
21/10/VE/2016 – Současný způsob techniky úklidu je nevyhovující, navrhujeme zvážit jiný
způsob zadávání konkrétních požadavků na úklid.
22/10/VE/2016 – V současné době je v KZ několik závad - spálené žárovky, nevyhovující
vodovodní baterie na toaletách (neúsporné), poškozená podlaha (linoleum) v kuchyňce,
nedostatečná údržba parketové podlahy na sále – o těchto závadách nikdo neinformoval
vedení KK
23/10/VE/2016 – Navrhujeme prověřit možnost uskladnění židlí (viz výše), do místnosti vedle
bývalé promítací kabiny.
24/10/VE/2016 – Na četné stížnosti spoluobčanů při přebírání klíčů od KZ reaguje MK
doporučením změny tohoto systému a určením konkrétní osoby k předávce a přebírce KZ
jako celku.
25/10/VE/2016 – Z předešlých návrhů vyplývá, že nejvhodnější způsob předávání klíčů a
inventáře v KZ by byl stanovením správce KZ někoho z místních obyvatel čtvrti Vésky. Místní
komise po dohodě navrhuje paní J. Jánošovou (v současné době je ČID, stačil by zkrácený
úvazek) Tím by bylo vyřešeno i hlášení aktuálních drobných oprav a závad v KZ.
Body 19/10 až 25/10 řeší odbor kultury, školství a sportu – vyřešeno

26/11/VE/2016 – MK upozorňuje na nutnost vyčištění odtokových šachet kanalizace v profilu
komunikace (ve vlastnictví Zlínského kraje), ulice Na Dědině a Zámostí. V současné době
jsou silně znečištěny listím a jiným odpadem, hrozí jejich ucpání.
Řeší odbor správy majetku města – ve sledování
3/1/VE/2017 – Předseda místní komise informoval o změnách v systému hlášení místního
rozhlasu.
Řeší útvar kanceláře starosty – na vědomí
5/2/VE/2017 – MK na základě připomínek občanů upozorňuje na nedostatečný úklid
veřejných chodníků ve čtvrti Vésky, obzvláště po silném sněžení.
Řeší odbor správy majetku města – vyřešeno
6/2/VE/2017 – MK navrhuje opravu chodníku v ulici Na Dědině, v místě podél parčíku, po
železniční přejezd, v délce cca 33 m.
Řeší odbor správy majetku města – na vědomí
8/3/VE/2017 – MK trvá na původním návrhu umístění místa pro kontejnery v ulici Nová a
Ovocná (ve vrcholu křižovatky). Předložený návrh SMM na umístění kontejnerů do
ochranného pásma trafostanice nedoporučujeme.
Řeší odbor správy majetku města – ve sledování
III. Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.
IV. Doporučení a návrhy komise
MK nemá žádné doporučení a návrhy.
V. Plán práce MK na II. čtvrtletí 2017
03.04.2017 – v 18:00 hodin
15.05.2017 – v 19:00 hodin
05.06.2017 – v 19:00 hodin
Předseda MK Vésky – František Tatařík

Tatařík v.r.

Zapsal tajemním MK Vésky – Luboš Dovrtěl

Dovrtěl v.r.

