Veřejné jednání KMČ Štípa dne 18.10.2017
Investice
Rekonstrukce ul. Zámecké, Zlín-Štípa (od r. 2002)
Jedná se o stavbu s vybraným dodavatelem, jímž je SMO a.s.,
Otrokovice s celkovou nabídkovou cenou 22 253 256,- Kč bez DPH (ŘSZK
– Silnice III/4915: 7 655 529,- Kč, SMZ - kanalizace, chodníky, VO:
14 597 727,- Kč). Předpoklad zahájení je po uzavření smlouvy, jako
první kanalizace podél potoka. Stavba kanalizace v silnici, VO,
chodníky a silnice samotná proběhnou v r. 2018.
Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa, vč.
jednotné kanalizace (od r. 2001)
Akce je projekčně připravena, je vydáno stavební povolení, odhad cca
12 mil. Kč. Termín realizace není znám, neboť na akci nejsou
vyčleněny finanční prostředky, o čemž rozhoduje RMZ a ZMZ. Možností
je čerpání z dotačních prostředků, zejména ze SFDI, pokud bude
vyhlášena vhodná výzva v r. 2018.
Rekonstrukce komunikace ul. K Letišti, Zlín-Štípa
Akce projekčně připravena, je vydáno stavební povolení. KMČ ji
výrazně neprosazuje vzhledem k větší potřebě předchozích investic.
Vybudování kanalizace ul. Ke Hřišti (od r. 2005)
Požadavek trvá a je zatím pouze zařazen.
Rozšíření a oprava komunikace ul. Ve Žlebech (od r. 2001)
Požadavek trvá a je zatím pouze zařazen pro oplocením omezený
prostor, který rozšíření komunikace brání.

Priority KMČ Štípa 2017
Zůstatek 2016:
Přiděleno 2017:
Celkem 2017:

1 035 00 Kč
2 122 000 Kč
3 157 000 Kč

3/2013
Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa
Realizováno v r. 2016, letos účtováno 128 tis. Kč jako doplatek
pozastávky.
2/2015
Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech
Probíhá realizace firmou Jasy Vsetín s.r.o. za cenu 725 251,- Kč vč.
DPH
11/2015 Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová
Realizováno v ul. Jetelová za 96 707 Kč. V ul. Za Dvorem nebylo
povoleno pro vzdušné vedení VN, které bylo nedávnou uloženo do země.
Nabízí se tedy možnost prioritu pro příští rok ponechat a obnovit
přípravu s realizací.
2/2016
Studie k akci Rekonstrukce páteřní komunikace do areálu býv.
družstva, ul. K Farmě
Před dokončením, spoluúčast KMČ 25 tis. Kč. Řeší rekonstrukci
komunikace za cca 6,105 mil. Kč a zřízení dešťové kanalizace za
1,375 mil. Kč. Investice je aktivitou a v zájmu firem podnikajících
v areálu, nepředpokládá se další finanční spoluúčasti KMČ.
1/2017
Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa
Priorita zahrnuje projektovou přípravu rekonstrukce komunikace k ZŠ
a řešení jejího předprostoru, rekonstrukci chodníku od ZŠ ke kostelu

a chodníku k zastávce MHD na ul. Nová cesta. Předpoklad pokračování
přípravy v r. 2018. Akce bude náročná na finanční prostředky, proto
se realizace předpokládá po etapách, aby bylo možné finance
našetřit. Krytí na přípravu 80 tis. Kč
2/2017
Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová
cesta
Akce obdobná jako v předchozím případě, vyčleněna samostatně pro
majetkové poměry k pozemkům a déletrvajícímu řešení. Krytí na
přípravu 40 tis. kč
3/2017
Instalace přístřešku na zastávku MHD Štípa - požární
zbrojnice
Týká se zastávky u potoka, zadáno mmcité 1 a. s., Bílovice, před
realizací, cena dle smlouvy 125 162,40 Kč vč. DPH.
4/2017
Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa
na konání akce "Štípský beránek"
Každoročně opakovaná akce a dotace ve výši 15 tis. Kč
5/2017
Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa
na akci "Dětský den"
Každoročně opakovaná akce a dotace ve výši 20 tis. Kč
6/2017
Podpora společenských aktivit v MČ
Každoročně opakované akce a příspěvky ve výši závislé na rozsahu
akce. Např. Pálení čarodějnic 15 tis. Kč, Mikulášská nadílka FK
Štípa, SDH Štípa, Vítání adventu ČSŽ+MŠ 2,5 tis. Kč, Průvod dechové
hudby a mažoretek v rámci Štípské pouti 5 tis. Kč
7/2017
Provozní výdaje kanceláře a komise MČ
Zahrnuje např. nákup květin při výročích, občerstvení na jednání
KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ. Krytí 25 tis. Kč
8/2017
Osvětlení vánočního stromu
Zahrnuje náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie
+ zakoupení řetězů. Krytí dohromady 17 tis. Kč. V letošním roce
především odstrojení původního vánočního stromu.
8/2017
Pořízení techniky na údržbu MČ
Pořízení travní sekačky Stiga a foukače/vysavače listí Stihl pro
práci cestáře, celkem za částku 22 704,- Kč
10/2017 DHDM - Cyklostojan u budovy OC Štípa
Pořízení a zabudování stojanu na kola před OC Štípa, cena 19 905,Kč vč. DPH.
11/2017 Prodloužení chodníku, ul. Pod Větřákem
Zpracování studie trasy chodníku, je v rozpracovanosti. Důležité i
pro povolení posunutí dopravní značky začátek a konec obce. Krytí 20
tis. Kč.
Předpoklad čerpání 2017: 1 449 000 Kč
Předpoklad zůstatku 2017: 1 708 00 Kč

Zásobník priorit KMČ
Oprava a rozšíření ul. U Pekárny

Záměrem je rozšíření komunikace pro lepší smíšený provoz vozidel a
chodců, neboť není prostor na min. parametry pro 2 jízdní pruhy,
samostatný chodník a výškové navázání na okolí, přičemž je
problematické i vyústění do ul. Zámecká, dále výměna obrub, úprava
sjezdů, výměna živičného krytu s lokální sanací konstrukce vozovky
(odhad 2 mil. Kč).
Oprava a rozšíření ul. Za Dvorem.
Podobné jako u ul. U pekárny, pouze možná technicky náročnější na
řešení a finanční náklady.
Informativní systém o obsazenosti parkovacích ploch u ZOO Lešná
(projekt Smart City)
Priorita je snahou o zklidnění dopravní situace u Lešné, které je
mimo jiné způsobeno zbytečnými přejezdy vozidel návštěvníků za
účelem hledání volného místa, především na nezpoplatněném
parkovišti. Je potřebný zájem jednotlivých vlastníků parkovišť.
Prodloužení VO v ul. Do Humen I
Požadavek občanů, bohužel nebylo řešeno s povolením individuální
výstavby. Pozemek MK p. č. 1621/19 v majetku SMZ, v současnosti
pouze 3 body VO na začátku ulice.
Vstup a příjezd do dvora MŠ (brána, komunikace)
Snaha o řešení prostřednictvím vlastníka - Nemovitostí města Zlína.
Dne: 16.10.2017
Vypracoval: H. Strunz, člen KMČ Štípa

