Z Á P I S č. 4/2021
z jednání Komise místní části Velíková konaného dne 30. 9. 2021
Přítomni:

p. Blahová /ZMZ/, p. Hanáček, sl. Javoříková, p. Kopečný, p. Müller, p. Vykopal,
tajemnice komise p. Slováková

Hosté:

Ing. Jan Staroba (OD)

Omluveni:

MgA. Petr Michálek /ZMZ/, p. Pešlová, p. Pšeja, p. Retyková, p. Suchánek,
p. Vrbovská
_________________________________________________________________________________

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod, schválení programu
Rekapitulace z OD – Ing. Staroba
Informace z kanceláře MČ
Připomínky, nové podněty, ostatní
5. Závěr

1. Úvod, schválení programu
Jednání KMČ zahájila tajemnice KMČ p. Slováková (za nemocnou předsedkyni p. Vrbovskou) v 18:00
hod. ve společenské místnosti víceúčelové budovy ve Velíkové.
Jednání bylo přítomno šest členů komise z jedenácti, komise je usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen.

2. Rekapitulace z OD – Ing. Jan Staroba
Ing. Jan Staroba (investiční referent OD) vysvětlil přítomným členům postup při rekonstrukci ul.
Modřínová, je vydáno pravomocné SP a připravuje se VŘ. Vzhledem k momentální situaci je potřeba
schválit navýšení předpokládané finanční částky o 1 000 000 Kč na celkovou částku 1 202 000 Kč.
Tato částka byla jednomyslně schválena členy KMČ (6 pro, 0 proti).
Předpokládané dokončení celé realizace je do 4/2022.
Členové KMČ byli informováni o záměru umístění dopravních zrcadel na křižovatku ulic Skautská x
Dolní konec a Modřínová x Dolní konec.
Záměr je momentálně konzultován ze strany OD Ing. Petrem Hlaváčem s dotčenými občany MČ
Velíková a tajemnicí p. Slovákovou.
Další požadavky na OD budou řešeny na příštím setkání KMČ Velíková, které bude věnováno
přípravám priorit na rok 2022 a další roky.

3. Informace z kanceláře MČ


Členové KMČ byli informováni o novém správci víceúčelové budovy od 1. 9. 2021, zároveň
tajemnice p. Slováková vznesla dotaz/požadavek na MMZ na případnou možnost
rekonstrukce společenské místnosti v této budově, která by měla přinést její četnější
využívání.
O dalším postupu budou členové informováni na příštím setkání KMČ Velíková.
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Členové byli dále informováni o umístění dvou nových vývěsek před budovou hasičské
zbrojnice (původní vývěsky u bývalého obchodu byly odstraněny) a o konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. - 9.10.2021.



Další předanou informací byla ta o novém způsobu komunikace MMZ s občany, kterým je
„vycházka s primátorem „ a také komunikační platforma Mobilní Rozhlas, kdy byli členové
vyzváni k aktivní propagaci této služby i mezi své rodinné příslušníky a další obyvatele Zlína a
blízkého okolí.

4. Připomínky, nové podněty, ostatní
Paní Blahová informovala členy o plánovaném tradičním Svatomartinském lampionovém průvodu,
který by se měl uskutečnit 11. 11. 2021. Vzhledem ke stávající situaci letošní průvod a následné
setkání občanů proběhne pouze ve venkovních prostorách kolem místní kaple. Paní Blahová vznesla
požadavek o příspěvek ve výši do 2 000 Kč na drobné občerstvení na tuto akci, ten byl členy KMČ
jednomyslně schválen (6 pro, 0 proti).
Novým podnětem je řešení prostoru na točně MHD, umístění kontejnerů na odpad, stále se
opakujícího problému s odstavenými automobily atd.
Tajemnice p. Slováková prověří možné varianty přesunu kontejnerů, které už jsou dokonce částečně
umístěné i na zelené ploše kolem nově vysazené lípy, s příslušným odborem MMZ, komplexní řešení
a případné konkrétnější návrhy budou projednány na příštím setkání v návaznosti na možné zařazení
této investice do priorit.

5. Závěr
Příští jednání KMČ Velíková se uskuteční 21.10.2021 v 18:00 hod. ve společenské místnosti
víceúčelové budovy ve Velíkové

Zapsala: Barbora Slováková, tajemnice KMČ Velíková
Schválila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková
Ve Zlíně – Velíkové dne 6. 10. 2021
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