Z Á P I S č. 7/2021
z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 20. 12. 2021
Přítomni:

Ing. I. Valachová, R. Podešva, H. Janásková, Ing. Hrubý, Ing. Soldán
J. Salátová – tajemnice KMČ

Omluveni:

Ing. J. Šimonovská, Ing. P. Sakin, J. Bařina

Hosté:

RNDr. B. Landsfeld (jm. čl. ZMZ), paní Fialová, Ing. M. Kozák

Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu
2. Ohradníky kolem stanovišť s kontejnery
3. Vánoční výzdoba
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu
Jednání KMČ bylo zahájeno v 18:00 hod. v kanceláři MČ Malenovice sídliště, ul. Mlýnská
Malenovice.
Přítomno: 5 členů, 3 členové omluveni, 3 hosté
Komise byla usnášeníschopná.
Navržený program byl odsouhlasen bez připomínek.

2. Ohradníky kolem stanovišť kontejnerů
Členové komise byli informováni o krádežích ohradníků ze stanovišť kontejnerů. Konkrétně se
jedná o 3 stanoviště a to v ulici Mlýnská u č. p. 1290, u. U Sídliště u č. p. 1071 a ul. 3. května u
č. p. 803. Celkem bylo odcizeno 22 polí, 8 ks sloupků a 4 spojovací horní tyče v celkové hodnotě
126 236 Kč bez DPH (152 746 Kč včetně DPH). V současné době se celá záležitost řeší jako
pojistná událost. Do konce r. 2021 budou tyto ohradníky instalovány i na nově vybudovaných
stanovištích realizovaných v rámci realizace 8. etapy regenerace sídliště. Tím bude na území
sídliště celkem 57 těchto stanovišť.
Z důvodu prevence před dalším odcizením ohradníků byl komisi předložen návrh na svaření
jednotlivých komponentů včetně ochranného zinku na všech stanovištích. Tato práce byla
vyčíslena celkem v ceně 90 000 Kč bez DPH (108 900 Kč včetně DPH).

3. Vánoční výzdoba
Na základě podnětů občanů Malenovic byla komise informována o požadavcích na důstojnou
vánoční výzdobu na sídlišti v takovém rozsahu, jako bylo realizováno v minulosti. Stávající
nasvícení vánočního stromku na náměstí u pošty a lípy u Belvederu považuji občané za velmi
chabé.
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Komise podá tento požadavek na Magistrát města Zlína a vyvine maximální úsilí k zajištění.

4. Různé
Předsedkyně, na závěr poděkovala všem členům komise za jejich práci, kterou odvádějí.
Zejména pak poděkovala členům komise, kteří na vlastní žádost ukončili aktivní členství, a to
panu Ing. Metoději Kozákovi, který od vzniku komise vykonával funkci předsedy a panu Rudolfu
Podešvovi, který byl po celou dobu aktivním členem komise.

5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.00 hod.
Termín příštího jednání: dle potřeby

Ve Zlíně – Malenovicích, 5. 1. 2022
Zapsala: Jitka Salátová, tajemnice KMČ Malenovice
Ověřila: Ing. Ivana Valachová, předsedkyně KMČ Malenovice
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