ZÁPIS č. 6/2021
z jednání KMČ Jaroslavice dne 8. 11. 2021

Přítomni: Ing. Z. Valášek, V. Karola, Ing. Z. Domanský, E. Neudeková, M. Zbořilová, L.
Surá, p. V. Volf /jmen. ZMZ/
Omluvení: A. Cekota, V. Záhořák, Ing. J. Němeček, T. Bureš, M. Buchtík, p. Steska /jmen.
ZMZ/
Program: 1. Zahájení, schválení a příp. doplnění programu
2. Nové priority r. 2022, schválení rozpočtu na akce KMČ
3. Diskuze, nové podněty, závěr

1. Jednání komise zahájil p. Karola, pověřený vedením předsedou komise p. Cekotou (pro
nemoc omluven). Program byl odsouhlasen.
2. Nová priorita na r. 2022 – na OMZ předat k nacenění
- Úprava terénu na návsi /u dětského koutu/ za účelem umístění nového hracího
prvku Závěsná houpačka J473
- Zrušení /rozebrání/ starého chodníku u autoservisu a výsadba živého plotu.
- Umístění lavičky na ulici V Dolině, u vývěsní skříňky
U priorit z minulých let si členové komise přejí pokračovat.
Na kulturní a společenské akce komise na r. 2022 vyčleňuje:
Anenská pouť – 40 000 Kč
Dotace pro SK Jaroslavice – 10 000 Kč dětský den, 10 000 Kč akce s mládeží
Dotace pro SDH Jaroslavice – 10 000 Kč akce rozloučení s prázdninami,
10 000 Kč na víkendový pobyt dětí SDH
- Společenské a kulturní akce ve spolupráci se spolkem Beseda – Košt ovocných
destilátů, Dýňobraní, Výroba vánočních věnců, Rozsvícení ván. stromku, Vánoční
zpívání - finanční částka bude upřesněna před pořádáním akce.
3. Nové podněty
- Byla odhlasována částka 1 950 Kč za akci Dýňobraní
- Byla schválena částka 1 000 Kč na balíčky pro děti na akci – Rozsvícení vánočního
stromku – 26. 11. 2021 – od 16 hod na návsi/Březová ul.
- Navrhovaná úprava – zřízení Zóny 30/40 km na celou místní část – bude
projednáno na veřejném jednání komise místní části s občany v r. 2022
- Prověřit na OMZ, zda lze na dětském hřišti před bývalou školou u současného
domku vyplnit jednu boční stěnu šplhací sítí – zjistí p. Skydánková
- Členové komise diskutovali o dopravním značení ulice Průkop – výjezd na ulici
Březnická, zjednosměrněný příjezd pro obyvatele pasek, velmi zvýšené nebezpečí
pro chodce a cyklisty na trase Pindula - Kudlov.
-
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V Jaroslavicích 15. 11. 2021
Zapsala: J. Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice
Ověřil: V. Karola, pověřený místopředseda KMČ Jaroslavice
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