Zápis z jednání

Jednání Místní komise Rybárny
Komise Rybárny
prezence: přítomen A, nepřítomen N, omluven O
Robert Hájek
předseda
Ing. Kateřina Sklenářová
místopředsedkyně
Ján Duna
Stanislav Strogan
Petr Pehal
MUDr. Jaroslav Knot
Josef Konvalinka
Ing. Vratislav Zelnitius
Olga Horáková
tajemnice

02. 07. 2018
A
A
O
A
A
A
A
A
A

Program jednání:
1) Zahájení
2) Kontrola požadavků z minulého jednání
3) Různé + nové požadavky
4) Závěr

Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek a následně přítomné seznámil
s programem jednání a jím se řídil.
Ad 2)
1/2/2018/MK-RY požadavek na umístění svislé dopravní značky u hřiště ,,pozor děti‘‘ – řeší SMM – dopravní značka umístěna - splněno
2/2/2018/MK-RY zajistit mezery, které jsou v keřích šeříku, kam by mohly vběhnout do vozovky
děti, členové komise požadují zajistit bezpečnost prostoru určeného pro děti - SMM –odpověď
nabízí řešení jednoduché mechanické zábrany umístěné do mezer mezi keři. Pokud nebude
dřevěná zábrana nikým poničena, pak se porost šeříku po cca 2 letech sám zapojí. - ve
sledování
2/5/2018/MK-RY vyčistit ucpaný kanál při vjezdu do Mazůrkovy ulice (naproti domu č.p. 85) –
SMM – odpověď - bude nutné řešit specializovanou technikou, což může mít negativní dopad na
termín realizace - v řešení
1/6/2018/MK-RY zda bude možné přistavení kontejneru na elektroodpad – SMM odpověď: byla
podána žádost na dodání kontejneru na elektroodpad. Červený kontejner bude přistaven
v průběhu 07/2018 – v řešení
2/6/2018/MK-RY požadujeme objednat cvičební stroje CX 08,CX 03, CX 05 a workoutovou
sestavu Kentucky XC WO 0301. – SMM – v řešení
Výše uvedené cvičební stroje si Místní Komise Rybárny zaplatí ze svých přidělených prostředků
částku 75 980 Kč a workout částku 39 990 Kč pro odbor – SMM – v řešení
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EKO - žádáme o uvolnění finančních prostředků komise ve výši 115970 Kč pro SMM na
zakoupení a instalaci cvičebních strojů CX 08,CX 03, CX 05 a workoutovou sestavu Kentucky XC
WO – 0301 – v řešení
Ad 3)
USNESENÍ č. 1 - 1/7/2018/MK-RY
Místní komise Rybárny
souhlasí
s převodem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Rybárny do
rozpočtu Odboru Správy majetku města, a to ve výši 484.000 Kč na pořízení:


1 ks cvičební stroje CX 08, CX 03, CX 05



1 ks Work out Kentucky WO 0301 (včetně dopadové plachty a montáže)



1 ks herního prvku Loď



2 ks lavičky

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 4)
Předseda poděkoval všem přítomným členům místní komise za účast a oznámil, že příští setkání
se bude konat 08.08.2018 – Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (v prostorách kadeřnictví).

Zapsal:…………………..– tajemník komise
Ověřil: …………………...– předseda komise
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