Zápis z jednání

ZÁPIS ze setkání starosty města s občany Vések a Místní komisí
Vésky
Přítomni

Hosté

Místo konání

František Tatařík – předseda, Ludmila Dovrtělová, Martin Knot, Michaela Tylšarová,
Tomáš Švejcar, Kamila Nekolová, Jarmila Hrobařová, Vítěžslav Havránek,
Luboš Dovrtěl – tajemník
Ing. Stanislav Blaha, Bc. Dušan Pavlíček, Ing. arch. Aleš Holý, Ing. Rostislav
Novosad, Vlastimil Pauřík, Ing. Dana Stojnová, Ing. Karel Lecián, Ing. Bronislava
Struhelková, PhDr. Ivo Frolec, Ing. Dagmar Vacková
MKZ Vésky

Datum a čas 26.09.2017 v 18:00 hodin

Setkání starosty města Ing. Stanislava Blahy s MK Vésky a občany místní části Vésky, zahájil
předseda místní komise pan František Tatařík, který přivítal hosty a přítomné seznámil s návrhem
programu. Poté předal slovo starostovi Ing. Stanislavu Blahovi, který dále jednání vedl.
Zahájení – 18:00 hodin
Dotazy občanů:
1. Ulice Padělky – kdy bude udělána? V současné době není plánována rekonstrukce, bude zařazeno
do plánu investic.
2. Dětské hřiště u starého obchodu, respektive chodníky jsou ve špatném technickém stavu.
Problémem je servisní smlouva na dětské hřiště – prvky tzn. zatím s tím nejde nic udělat, smlouva
trvá 10 let (končí příští rok).
3. Ulice Na Mrmově – po rekonstrukci vznikl prostor zeleně, který nikdo neudržuje – neseče (u
rodinných domů č.p. 22 a 68). Bude prověřeno správou majetku města MěÚ Uh.Hradiště.
4. Azylový dům. Bývají tam problémy, hlavně hluk. Padají sprostá slova ve vztahu matka dítě. Situaci
popsala ředitelka azylového domu Kamila Nekolová. Od září byla zavedena opatření, která by
měla situaci zlepšit. V rámci azylového domu je možné klienty “usměrňovat“ ale mimo prostory toto
nelze ovlivnit. V případě konkrétních problémů zkuste kontaktovat přímo azylový dům.
5. Židle v kulturním domě. Jsou tady teď nové židle, které se nevlezou ke stolu, respektive jich tam
vleze méně, tudíž je míň míst k sezení. Na sociálním zařízení je špatně seřízený vodovodní
kohoutek a dochází tak k plýtvání vody. Patrně došlo v chybě v komunikaci při objednávce na židle
(pracovník, který měl ve správě odešel, bude nový). Kohoutek bude opraven.
6. Je problém sehnat na společenské akce tzv. požární dozor. Požární dozor je možné zajistit ze
zdrojů SDH akorát je nutné, aby takový člověk prošel patřičným školením.
7. Do rodinného domu č.p. 49 se nastěhovala paní, dům není připojen na elektriku a není obyvatelný.
Bude prověřeno ze strany MP případně odboru sociální péče.
8. Co ulice Ovocná? Je tam plánováno VO? Je to problém plánovacích smluv, které jsou již dnes
standardem. Bude prověřeno, případně zařazeno do plánu investic.
Skončeno v 19:15 hodin.
Předseda místní komise a starosta města poděkoval všem přítomným za účast. Setkání skončilo
v 19:15 hodin.

Zapsal: Luboš Dovrtěl, v.r.

Ověřil: František Tatařík, v.r.

