Zápis z jednání

Zápis č. 06/2017 ze zasedání MK Rybárny
Přítomni:

Robert Hájek, Ing. Kateřina Sklenářová, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav
Strogan, Ing. Vratislav Zelnitius, MUDr. Jaroslav Knot, Olga Horáková

Omluveni

Ján Duna

Místo konání

Zelný trh 1513, Uh. Hradiště

Datum a čas

06.09.2017 v 18:00 hod.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola úkolů z minulých jednání
Různé + nové požadavky
Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil s programem jednání
a jím se řídil.

2. Kontrola úkolů z minulého jednání a nové požadavky
6/1/2017/MK-RY– dotaz, kdy bude přistaven kontejner na elektroodpad - SMM – ve sledování
2/4/2017/MK-RY navrhnout předběžnou částku, která by pokryla doplnění herních prvků na hřišti (houpačku
a kolotoč) - SMM předložila jednotlivé hrací prvky i s cenou - vyřešeno
1/6/2017/MK-RY - zjistit, zda existuje vyhláška na dodržování nedělního klidu (limit hlučnosti v neděli) např.
zákaz sečení trávy sekačkami a používání motorových elektrických pil v části Rybáren – obdrželi jsme
odpověď PO, že vyhláška neexistuje - vyřešeno
Požadavek na koupi hrkaček (Velikonoce) – nelze zaplatit z přidělených prostředků, nesplňuje podmínky vyřešeno

3. Různé a nové požadavky
Předseda seznámil přítomné členy s požadavky místních komisí - opatření 07 a 08/2017 ze dne
01.09.2017 – informace od Ing. Vladimíra Mošťka – informativní charakter
Petr Pehal organizuje setkání Rybárňáků dne 30.09.2017 v 15, 00 hod. na místním hřišti, kde bude
možnost si udělat táborák a opékat špekáčky - informativní charakter
.
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1/7/2017/MK-RY - Petr Pehal navrhl koupání v řece Moravě, vysekat břeh a zřídit vlez do vody - dotaz –
OSŽP
Požadavky pro SMM:
2/7/2017/MK-RY - členové komise z předložených hracích prvků požadují: kolotoč celokovový,
dvojhoupačku celokovovou a vahadlovou houpačku celokovovou. Mají dotaz, za jakou dobu budou herní
prvky nainstalovány a dány do provozu
3/7/2017/MK-RY - po obdržení variant vánoční výzdoby se komise rozhodla pro variantu 2, tj. 2x malý
strom + 3x lampa -varianta A.
4/7/2017/MK-RY – upozornit Povodí Moravy na pravidelné sekání trávy na břehu Moravy (nestačí 2x za
rok)
5/7/2017/MK-RY – dodat 3 lavičky na hráz Moravy
6/7/2017/MK-RY - navazují na slib pana starosty a požadují plán osázení prostoru před charitním domem
Sára
7/7/2017/MK-RY – opravit vozovku na konci ul. Luční u garáží (Araver využívá silnici k vykládání aut, proto
by se měl na opravě podílet.)

4. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude konat dne 04.10.2017
v 18,00 hod. – Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (v prostorách kadeřnictví).
Schůze byla ukončena v 19:10 hod.

Předseda MK-Rybárny:

Zapsala:
Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny
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