Zápis z jednání

Jednání komise MK Vésky
Komise Vésky

19:00 – 21:30

prezence: přítomen A, nepřítomen N, omluven O
Ing. Michaela Tylšarová – předsedkyně
František Tatařík – místopředseda
Matěj Kadlčík – člen
Vítězslav Havránek – člen
Ludmila Dovrtělová – členka
Ing. Pavel Skýba – člen
Bc. Zuzana Hoffmannová – členka
Ivana Martišková – členka
Petr Sladký – člen
Radka Grebeňová, Dis. – členka
MUDr. Pavel Kacr, MBA – člen
Luboš Dovrtěl – tajemník
přizvaní - přítomní hosté:

03. 06. 2019
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Program jednání:
1. Zahájení (slovo hostů)
2. Kontrola úkolů z minulého jednání
3. Různé
4. Závěr
Ad 1)
Předsedkyně komise paní Michaela Tylšarová zahájila jednání komise a přivítala její členy. Dále seznámila
přítomné s programem jednání. Dále následovalo slovo hostů – Mgr. Radomír Jančář, ředitel Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana – o budoucnosti pobočky knihovny ve Véskách. Jolana Kodrlová a Ing. Miloš
Rybka – informace o chystané knižní publikaci o čtvrti Vésky.

Ad 2)
Kontrola úkolů z minulého jednání.
01/03/VE/2019 – MK vyjadřuje dlouhodobou nespokojenost s úklidem sněhu v zimních měsících a údržbou
chodníků v letních měsících a to zejména před místním kulturním zařízením, respektive chodnících
přiléhajících k němu. Současně navrhuje, aby byl podchod pod frekventovanou silnicí I/50 přeřazen při
uklízení sněhu do I. kategorie.
Odbor správy majetku města
02/06/VE/2019 – MK žádá o podání informace ohledně vzniku klidové zóny v ulici Nová.
Odbor správy majetku města
Ad 3)
Různé
04/10/VE/2019 – MK projednala umístění kontejnerového stání v ulici Ovocná s paní Marií Chvílovou a
seznámila ji se stanoviskem odboru správy majetku města v dané věci. Další postup bude stanoven po
vyjádření paní Marie Chvílové.
Odbor správy majetku města
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04/11/VE/2019 – Na základě informací podaných ředitelem knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, panem
Radovanem Jančářem, hlasovala MK o variantách řešení ohledně budoucího provozu knihovny ve Véskách,
přičemž se přiklonila k variantě – trvat na zachování pobočky v azylovém domě ve Véskách.
/Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 /
PhDr. Ivo Frolec – místostarosta
04/12/VE/2019 – MK projednala žádost o pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 565/2 o výměře
cca 43 m² v katastrálním území Vésky, za účelem vybudování zpevněné plochy pro parkování pro účely
obyvatel rodinného domu č.p. 62 a souhlasí s tímto pronájmem.
/Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 /
Odbor správy majetku města

04/13/VE/2019 – MK projednala žádost o převod části pozemku pozemková parcela číslo 565/2 o výměře
cca 202 m² v katastrálním území Vésky, za účelem jeho prodeje nebo pronájmu vlastníkům rodinného domu
č.p. 62 a nesouhlasí s prodejem ani jeho pronájmem.
/Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 /
Odbor správy majetku města
04/14/VE/2019 – MK navrhuje umístění monitorovací kamery, ke kontejnerovému stání v ulici Květinová, za
účelem prevence a zamezení ukládání odpadů které na sběrné místo nepatří.
Odbor správy majetku města
04/15/VE/2019 – MK hlasovala a souhlasí s uvolněním částky 4000,- Kč, na doplacení konečné faktury za
obnovu dřevěného kříže u kapličky sv. Anny.
/Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 /
Útvar městského architekta
Ekonomický odbor

Ad 4)
Závěr
Předsedkyně komise poděkovala za účast a spolupráci. Příští schůze MK Vésky se uskuteční dne
05.08.2019, v 19:00 hodin, v hasičské zbrojnici ve Véskách.

Zapsal: Luboš Dovrtěl – tajemník MK

Ověřila: Ing. Michaela Tylšarová – předsedkyně MK
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