Zápis č. 5/2021
z jednání KMČ Jaroslavice, dne 6. 9. 2021

Přítomni: A. Cekota, M. Buchtík, V. Karola, L. Surá, E. Neudeková, Ing. Z. Domanský, V. Záhořák,
M. Zbořilová, Ing. Z. Valášek
Omluveni: p. Steska, p. Volf / jmen. zast./, T. Bureš, Ing. J. Němeček
Program:




Zahájení, schválení – doplnění programu
Kontrola stavu priorit, schválení částky 20 tis. Kč pro SK Jaroslavice
Diskuze, různé nové podněty, závěr

1. Hlavním bodem jednání komise byla kontrola stavu priorit, jejich doplnění a změny.
Přítomnými členy byla schválena úprava v prioritách – dotace pro SK Jaroslavice. Z důvodů
spojených s Covid-19 nemohl SKJ uspořádat Dětské dny. Proto požádal KMČ o poskytnutí finanční
podpory na vybudování nového oplocení dětského koutu u hřiště SKJ z již odsouhlasené, ale
nevyčerpané částky na roky 2020 a 2021. Komise všemi hlasy schválila změnu užití částky
20 000 Kč. O schválení této dotace bude požádána RMZ.
2. Priorita č. 1 – Úprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček, příprava I. etapy – opěrná zídka se
schodišti: na Odbor dopravy byla projektantem předána PD, začnou se řešit smlouvy s majiteli
zídek o právu provést stavbu a budoucí kupní smlouvu.
3. Připomínka na TS Zlín – v místní části již kapacitně nestačí 3 stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad. Je nutné častěji kontejnery vyvážet, zejména na plasty a papír. V místní části nemáme
hnědé popelnice na BRKO, občané si tak nemohou bezplatně odebrat ze skládky Suchý důl
kompostovou hlínu. Komise chce znát termín, kdy budou tyto popelnice v m. č. Jaroslavice.
4. Komise se shodla požádat o zřízení Zóny 30 resp. 40 km/hod. na celou MČ Jaroslavice. Tento
požadavek bude pracovnicí kanceláře předán na OD, p. Hlaváčovi, aby navrhnul řešení situace.
5. Návrh p. Jelínka – Odbor majetkové správy – na sanaci vlhkosti suterénu v budově na Anenské
119. Návrh na rozdělení nákladů na tyto práce v poměru 50/50 mezi OMS a KMČ Jaroslavice byl
členy komise odmítnut. Na vlhké stěny ve sklepě byly Nemovitosti s.r.o. opakovaně upozorněny
již po první zimě po otevření zrekonstruované budovy, tedy ještě v záruční době! Situace se
každoročně opakovala, byla přijata některá opatření, ale situace s vlhkostí se nevyřešila. Ze
zaslané cenové nabídky komise také nepochopila, které stěny nebo jejich části by byly sanací
ošetřeny, jaká je záruka příp. jaké jsou reference.
6. KMČ upozornila na nutný ořez větví keřů a stromů na soukromých pozemcích, které brání
bezpečnému projetí aut po komunikaci (dochází k poškozování laku vozidel) nebo dostatečného
svitu veřejného osvětlení – zvláště na ulici Drahy a U Potoka.
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7. Projednaly se také opakující se stížnosti na sportovním hřišti, zejména na hluk a padající míče do
okolních zahrad a na frekventovanou Anenskou ulici. Opět se bude s OMZ řešit možnost nadkrytí
sportoviště ochrannou sítí. Problémem je nedostatečná pevnost sloupů hřiště. Opakovaně
řešeno ještě v záruční době.
8. KMČ nevybrala žádné z navržených herních prvků na hřiště u školy - nesouhlasí s umístěním
šplhacích prvků do středové travnaté plochy. Dle vyjádření OMZ musí mít každý herní prvek
kolem sebe dopadovou plochu dle ČSN, proto na stávající dětské hřiště nelze další prvek umístit.

Zapsala: J. Skydánková, tajemnice KMČ, dne 9. 9. 2021
Ověřil: A. Cekota, předseda KMČ
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