Z Á P I S č. 4/2021
z jednání Komise místní části Štípa
konaného dne 20. 10. 2021
Přítomni:

p. Hnilica, pí Javorová, pí Konečná, pí Königová, p. Krybus, p. Řehák, p. Skřivánek,
p. Strunz,
tajemnice komise pí Bazelová

Hosté:

pí Blahová /ZMZ/

Omluvení:

p. Holík, p. Pekař, p. Vařák, p. Stojar /ZMZ/

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu
Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
Informace z kanceláře MČ
Priority KMČ
Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17:00 hod. ve společenském sále OC Štípa. Dle
počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 8 členů. Navržený program
byl schválen.

2. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
Úkoly z minulých jednání:
1/KMČ/Št/19/1

„Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa“ – v seznamu
priorit MČ je požadováno definování priority jako vyčlenění finanční podpory na
připravenou investiční akci OD. KMČ akci jako prioritu MČ ve smyslu Pravidel
přidělování a využití finančních prostředků určených pro MČ SMZ nikdy
nepojímala. Její příprava byla OD zahájena na základě požadavku občanů
vzešlých z veřejného jednání s vedením SMZ. KMČ ji však podporuje a proto i
touto formou žádá o prověření možnosti čerpání dotací poskytovaných ze SFDI
v r. 2019 za účelem realizace akce.
Upozorňujeme na nutnost obnovy platnosti stavebního povolení, které
skončí v září 2019.
KMČ 20.3.2019: Dle sdělení OD je akce připravena k realizaci - stavební
povolení vydáno. Stavba může být realizována po přidělení finančních
prostředků (viz Úkol B5/15/9106, 9107 – doplnění 3/2019).
KMČ 15.5.2019: Odbor dopravy zaslal další sdělení ze dne 29.3. a 9.4.2019,
ve kterém je zkráceně uvedeno, že akce je připravena k realizaci, avšak nebyly
na ni pro rok 2019 přiděleny finanční prostředky z rozpočtu města pro její
realizaci.
KMČ 10.6.2020: Zástupce Odboru dopravy sdělil důvod neschválení příspěvku
ze SFDI. Bylo dohodnuto, že KMČ použije slíbený finanční příspěvek ve výši 4
mil. KČ na zahájení realizace priority č.1/2017. OD v letošním roce opětovně
požádá o dotaci ze SFDI a pokud by byla schválena (předpoklad 5/2021),
pokusí se KMČ vyčlenit v letech 2021 a 2022 opět finanční příspěvek ve stejné
výši.
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KMČ 9.6.2021: V r. 2021 vyčleněn příspěvek 2 mil. Kč. Termín vyhlášení příští
výzvy pro žádost o poskytnutí příspěvku SFDI je očekáván v září 2021, kdy
budou známa i pravidla.
KMČ 15.9.2021: Dle sdělení OD byl 9.8.2021 zaslán na SFDI k elektronické
konzultaci, SFDI byl zpracován protokol kontroly a po drobných úpravách
projektu OD bude zaslán zpět se žádostí o dotaci.
KMČ 20.10.2021: úkol trvá.
Z: OD, OKP
2/KMČ/Št/20/1

KMČ 10.6.2020: KMČ požaduje informaci o současném stavu ve věci
provedení protizápachových opatření na ul. Stará cesta.
ORIA: Byla zadána objednávka společnosti AQUADROP s.r.o., na technickou

pomoc a návrh souboru opatření pro zmírnění zápachu v ulici Stará cesta ve
Štípě.
1. Vyhodnocení a sběr dostupných informací od zapáchající kanalizace
(provedeno)
2. Měření hodnot koncentrace zápachu (měřicí přístroje budou osazeny na 2 až
3 šachty a bude se měřit přes všední dny a i přes víkend, aby bylo možné
postihnou špičky ČS)
3. Návrh technických a provozních opatření k odstranění zápachu
Měření hodnot bude provádět firma EuroArmatúry s.r.o., Víťazná 394/44, 958
04 Partizánske, Slovenská republika.
Vzhledem k výše uvedenému, předpokládáme dokončení návrhu řešení na
začátku měsíce července.
KMČ 9.9.2020: V době jednání nebyl KMČ znám výsledek.
KMČ 9.6.2021: Dle sdělení ORIA byla opatření již realizována (viz Úkol
B5/19/11406 - doplnění 1/2021). P. Řehák považuje opatření za špatně zvolené
a nevyhovující, jeho návrh zašle na ORIA.
KMČ 15.9.2021: Pro nepřítomnost p. Řeháka není aktuální info, úkol trvá.
KMČ 20.10.2021: p. Řehák sdělil, že předal svůj návrh na ORIA s kontaktem
na p. Novosada s tím, že dotyčný stav bude monitorovat.
Z: ORIA

3. Informace z kanceláře MČ
Informace k:
- rozhledovým poměrům ul. Za Dvorem, zřízení VDZ.
KMČ byla seznámena s výsledkem ověření rozhledových poměrů v křižovatce ul. Za Dvorem a ul.
Zámecká, které jsou vyhovující. Odsouhlasila doplnění SDZ V5 pro vyznačení místa pro zastavení
vozidla v prostoru křižovatky (8 PRO).
- termínu vítání adventu a rozsvěcení vánočního stromu, který je stanoven na 26.11.2021.
KMČ odsouhlasila na pořádání akce částku 3 000 Kč z priority č. 3/2021 - Podpora společenských
aktivit v MČ - ostatní akce (8 PRO)

4. Priority KMČ
2/2017

Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta

p. Strunz informoval členy KMČ o pokračování přípravy akce v rozsahu a v technickém řešení, jaké
byly prezentovány na předchozím jednání KMČ. Zařazenou prioritu bude zapotřebí pro příští rok
stornovat, vč. krytí a zařadit připravovanou akci s novým, odpovídajícím názvem. Vyčlenit finanční
prostředky na prioritu nebude pro r. 2022 zapotřebí.
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9/2020

Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611

Dle informace p. Poláčka z OD je pro realizaci zapotřebí dokrýt prioritu částkou 80 000 Kč, celkem
tedy 100 000 Kč. K realizaci dojde možná ještě v letošním roce.
KMČ odsouhlasila dokrytí priority ve výši 80 000 Kč (8 PRO).
6/2021 Vánoční osvětlení – Štípa – nákup DHDM
V současnosti zdobí vánoční strom 3 sady LED rampouchů SNOW-FALL a 6 ks modrých světelných
řetězů MAXILEB LED.
S ohledem na každoroční růst stromu KMČ odsouhlasila doplnění výzdoby vánočního stromu o 1 ks
modrého světelného řetězu MAXILEB LED v částce 2 844 Kč a 1 sadu 6-ti LED rampouchů SNOWFALL bílých za částku 3 624 Kč (8 PRO).
Nová priorita 2021
Na základě požadavku občanů na instalaci VO v ul. Za Dvorem u stanoviště na tříděný odpad
prověřila KaMČ u TS Zlín možnost realizace s tím, že orientační náklady jsou 15 000 Kč a provedení
je možné v letošním roce.
KMČ odsouhlasila realizaci a za tímto účelem i zařazení do priorit s názvem „Zřízení světelného bodu
VO v ul. Za Dvorem“, vč. finančního krytí ve výši 15 000 Kč (8 PRO).
Návrh nových priorit na r. 2022 pro nacenění
Jako nové priority byly pro nacenění navrženy níže uvedené akce. Přesnější lokalizaci a specifikaci
záměrů sdělí zástupcům příslušných odborů pracovnice KaMČ, nebo předseda KMČ.
1. Vybudování propojovacího schodiště z chodníku v ul. Nová cesta na panelový chodník.
2. Odstranění nánosu v úseku koryta Štípského potoka v ul. Na Výpustě.
3. Doplnění asfaltobetonového povrchu na komunikaci ul. Pod Lesem.

5. Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse
Členství v KMČ
Člen komise p. Pekař již dříve informoval KaMČ a předsedu KMČ, že má zájem ukončit své členství
v KMČ Štípa, přičemž písemnou formu s termínem ukončení zašle později, čímž chce dát komisi
prostor pro vlastní návrh na nového člena.
Z tohoto důvodu KMČ projednala a všemi přítomnými členy odsouhlasila návrh na nového člena KMČ
p. Vojtěcha Ejchlera a dle čl. 1, odst. 4, písm. c) Statutu KMČ předkládá tento návrh RMZ.

6. Závěr
Další jednání KMČ Štípa v r. 2021 je navrženo jako závěrečné dne 17. 12. 2021 od 17.00 hod.,
přičemž v závislosti na aktuálních proticovidových opatření bude upřesněno místo jednání, případně
samotné uskutečnění.
Ve Zlíně dne 26. 10. 2021
Zapsala: Jana Bazelová tajemnice KMČ Štípa
Ověřil: Hubert Strunz, předseda KMČ Štípa
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