Z Á P I S č. 3/2021
z jednání Komise místní části Mladcová
konaného dne 30. 6. 2021 v 17:00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Gabriel, p. Pospíšil, p. Struška Ondřej, p. Struška Jiří, p. Machač,
p. Krobathová, p. Kattauer
Omluveni: Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ), p. Schneider (jm. čl. ZMZ), p. Belhová, MUDr. Kúřil,
p. Kopečková
Hosté: p. Staroba
__________________________________________________________________________

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Různé
Závěr

1. Úvod
Přivítání členů komise a hostů.
Byla přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.
Komise se zúčastnil pan Staroba z Odboru dopravy, který komisi předvedl dva rozpočty týkající se
vybudování chodníku Vinohrádek a vybudování chodníku ul. Stráně.

2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Na minulém setkání komise byl navržen příspěvek ve výši 9. 680,- na geometrické vytyčení hranic
pozemku v k. ú. Mladcová. Z vytyčená hranic vzešly dva návrhy, z kterých komise zvolila variantu A,
kdy občanka dostane jen prostranství před svým domem.

3.

Různé

Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách (stále trvá):


Komise se jednoznačně shodla, že nesouhlasí se záměrem pozemku č. j.: MMZL
112828/2021 č. ev. 213/2021 z důvodu jediného možného napojení k ostatním pozemkům.



Komise si přeje pozvat na setkání p. architekta Tučka a probrat s ním kompetence komise
s vyjádřením k záměrům pozemků.



Komise se rozhodla oslovit p. Valentu a projednat s ním problémy dané lokality.



Komise jednoznačně odsouhlasila příspěvek ve výši 50. 000,- na akci „Hoblovačka“ Dětský
den, který by se měl v případě příznivé epidemiologické situace konat dne 4. 9. 2021.
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P. Struška vznesl návrh na uvolnění částky 50. 000,- na projekt tartanové hřiště, které je ve
špatném stavu a bude potřeba jej opravit. Souhlasilo 5 členů, 2 členové byli proti. Jakmile
bude vypracována PD, komise si ji přeje vidět.

5. Závěr
Další jednání KMČ proběhne ve středu 8. 9. 2021 v 17:00 hod. v budově hasičské zbrojnice.
Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová
Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová
Ve Zlíně dne 12. 7. 2021
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