Z Á P I S č. 5/2021
z jednání Komise místní části Mladcová
konaného dne 27. 10. 2021 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice
Přítomni: p. Kattauer, p. Kopečková, p. Machač, p. Krobathová, p. Pospíšil, p. Strušková, p. Struška
Omluveni: Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ), p. Schneider (jm. čl. ZMZ), MUDr. Kúřil, Ing. O. Struška,
p. Belhová, p. Gabriel

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Různé
Závěr

1. Úvod
Přivítání členů komise.
Byla přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.
Na setkání komise se budou probírat Priority na rok 2022.

2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Na minulém setkání byl vznesen návrh na uvolnění částky 50 000 Kč na projekt tartanové hřiště.
Příspěvek byl členy odsouhlasen. Zjišťuje se, zda je hřiště ve vlastnictví města Zlína. Tartanové
hřiště spadá pod Odbor školství a sportu. Projektová dokumentace, kterou komise uhradí,
vyjde na 58 080 Kč. Komise souhlasí s uvolněním částky počtem 6 členů.
Členka komise požaduje přidat rozhlas na Zbožensko do chatové oblasti – p. Strušková prověří
možnosti
Po domluvě s p. Jakubou není v plánu přidávat hlásiče VISO.
Na minulém setkání se komise zabývala studií rekonstrukce etapy Stráně II. Vzešlo několik
připomínek, které p. Strušková předala p. Starobovi k řešení. Poté proběhlo setkání s p. architektem
Tučkem, který bude studii předělávat.

3. Různé
Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách:
Komise se jednoznačně shodla počtem 6 členů, že se bude pokračovat ve stávajících prioritách, ale
z důvodu špatného odvodnění a častého zatékání občanům do domu požaduje komise zařadit do
nových priorit:



Odvodňovací žlab u domu č. p. 603
Odvodňovací žlaby z ul. Návesní na ul. Úlehla a Hořejší
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Komise souhlasila počtem 6 členů s nákupem 2 ks vánočního osvětlení – rampouchy mini Led snow
fall. Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne rozsvěcování vánočního stromečku dne 4. 12.
2021.

4. Závěr
Příští jednání KMČ proběhne ve středu 16. 2. 2022 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.
Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová
Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová
Ve Zlíně dne 1. 11. 2021
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