Z Á P I S č. 3/2021
z jednání Komise místní části Velíková konaného dne 24. 6. 2021
Přítomni:

p. Blahová, p. Hanáček, sl. Javoříková, p. Kopečný, p. Müller, p. Pešlová,
p. Retyková, p. Suchánek, p. Vrbovská,
tajemnice komise p. Slováková

Hosté:
Omluveni:
MgA. Petr Michálek /ZMZ/, p. Pšeja, p. Vykopal
_________________________________________________________________________________

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

Úvod, schválení programu
Rekapitulace 1. pol. roku 2021
Priority 2021
Informace z kanceláře MČ
Připomínky, nové podněty, ostatní
6. Závěr

1. Úvod, schválení programu
Jednání KMČ zahájila předsedkyně p. Vrbovská v 18:00 hod. v místnosti Klubu seniorů v multifunkční
budově ve Velíkové. Jednání bylo přítomno devět členů komise z jedenácti, komise je
usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen.

2. Rekapitulace 1. pol. roku 2021
Vzhledem k opatřením spojeným s onemocněním COVID-19 se komise MČ Velíková letos sešla
osobně poprvé. Všechno potřebné bylo řešeno se členy komise prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Největším problémem v MČ je momentálně minimální kooperace s Odborem dopravy MMZ, na který
máme jako MČ nejvíce požadavků. Dle sdělení nám přiděleného investičního referenta (Ing. Staroba)
ze dne 10. 5. 2021 je momentálně pozastaveno řešení jakýchkoliv nových požadavků.
Mezi ně konkrétně patří:










Úprava u sady na tříděný odpad – ulice Kadlbek, je to přímá odbočka z hlavní cesty, jejímu
ničení hodně napomáhají nájezdy těžkých svozových aut.
Úprava místní komunikace Pod Hotelem k domu č. 11, paní argumentuje, že po vybudování
kanalizace nebyla cesta ani zdaleka uvedena do původního stavu, byla prý srovnaná a pevná
a teď je blátivá.
Odstranění bodu VO z domu č. p. 49 (křižovatka Ostratská a Průhon) a doplnění VO na ulici
Průhon.
Opěrné zídky, které se táhnou po levé straně z Dolního konce až k Hornímu konci. Podle
katastru je to rozhraní soukromých a městských pozemků, je potřeba určit vlastníka,
v některých místech je zídka v havarijním stavu.
Dešťová kanalizace v ulici Průhon, na Pavelce, Sýkorka, vodu je potřeba svézt minimálně
dobře do příkopů tak, aby nevyvěrala na vozovku, kde především v zimě způsobuje velké
náledí. Zároveň požadujeme pravidelné čištění a údržbu příkop v ulici Na Pavelce, které jsou
často zaneseny nečistotami z polí.
Úprava nájezdu do ulice Chrastí, je potřeba zde umístit nový kryt podélného kanálu stejně
jako v ulici Hrobická u Boží muky.
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Přidělená členka ZMZ a zároveň členka KMČ Velíková M. Blahová přislíbila prověření této situace
přímo u vedoucího odboru Ing. Neulingera.

3. Priority 2021 – informace a upřesnění
Členům KMČ byla předložena tabulka priorit aktualizovaná k 7. 6. 2021 :
1/2017 Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53
- parkoviště je zrealizováno, neproinvestovaná částka ve výši 266 tis. Kč je převedena do
rezervy
6/2017 Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Velíková
- předpokládaná realizace v roce 2022
2/2018 Rekonstrukce „Výletiště“
- vzhledem k odhadu financí potřebných pro realizaci ve výši téměř 5 milionů bude akce
realizována po našetření potřebného obnosu v předpokládaném termínu cca 5 - 7 let
1/2019 Oprava komunikací – Velíková, ul. Modřínová
- momentálně probíhá VŘ, v druhé polovině roku dojde k realizaci
2/2020 Výšková úprava cesty Pod Hotelem
- úprava je zrealizována, neproinvestovaná částka ve výši 52 tis. Kč je převedena do rezervy

4. Informace z kanceláře MČ
Členům KMČ byly sděleny informace k:
-

možnosti umístění tzv. Z-boxu v MČ

-

svozu BRKO – momentálně probíhají svozy v neomezeném režimu dle odpadového kalendáře

-

změně názvu zastávky MHD z původního Velíková na Velíková - Dolní konec

-

potřebě najít nového správce multifunkčního objektu
Záměry:
Některé z níže uvedených záměrů byly z důvodů opatření spojených s onemocněním
COVID-19 se členy projednány prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace.



Záměr č. 15/2021 prodat část pozemku p. č. 549/1 k. ú. Velíková o výměře 216 m 2 za
účelem rozšíření zahrady a výsadby ovocných stromů



Záměr č. 183/2021 prodat, pronajmout část pozemku p. č. 77 k. ú. Velíková o výměře
do 85 m2 pro zahradu u RD č. p. 115 na ul. Horní konec



Záměr č. 217/2021 vypůjčit část pozemku p. č. 64/3 k. ú. Velíková o celkové výměře
do 17 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku
k plánované novostavbě RD na pozemku p. č. 68 k. ú. Velíková



Záměr č. 228/2021 uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 63 o
výměře 1029 m2, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce.
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K žádnému z těchto záměrů neměla KMČ připomínky a souhlasila s nimi.

5. Připomínky, nové podněty, ostatní





SDH Velíková žádá o příspěvek ve výši do 10.000,- Kč na hudební produkci u místní kaple u
příležitosti Cyrilometodějské pouti a na program pro děti. Žádost byla většinově schválena (9
pro, 0 proti)
Předsedkyně p. Vrbovská navrhuje doplnit DH na ulici Košařice o nové cvičební prvky, bude
projednáno na příští schůzi KMČ
P. Suchánek upozorňuje na špatně provedenou překládku chodníků, dlažba je nedostatečně
zhutněná a prosypaná, je pověřen komisí, aby stav reklamoval na OD MMZ
P. Suchánek informuje členy KMČ o stavu Klubu seniorů Velíková, trápí je stále se snižující
počet členů klubu a vyzývá k informování občanů o možnosti připojit se k místnímu klubu

6. Závěr
Příští jednání KMČ Velíková se uskuteční dle potřeby v posledním čtvrtletí roku v místnosti Klubu
seniorů v multifunkční budově ve Velíkové

Zapsala: Barbora Slováková, tajemnice KMČ Velíková
Schválila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková
Ve Zlíně – Velíkové dne 9. 7. 2021
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