Z Á P I S č. 1/2022
z jednání Komise místní části Salaš konané dne 14. 2. 2022
Přítomni: Mgr. Radka Vyoral Krakovská (předsedkyně KMČ), Veronika Mašláňová, Alena Hájková, Tomáš
Matucha, Jan Jurča, Ludmila Baďurová
Hosté: RNDr. Bedřich Landsfeld, Miroslav Chalánek
Omluven: David Bouchal, Vlastimil Svozil, Vladimír Bolom, Jan Bařinka, Petr Mašláň

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Oprava kulturního domu - zdivo
Přechod pro chodce
Oprava obrubníků
Příspěvek pro Sokol Salaš
Stará vodárna - nové oplocení
Priority – schválení finančních prostředků
Akce Pálení čarodějnic
Diskuse a závěr

ad 1) Schůzi komise zahájila předsedkyně komise paní Mgr. Radka Vyoral Krakovská a přivítala všechny
přítomné členy komise, hosty - pana náměstka RNDr. Bedřicha Landsfelda a pana Miroslava Chalánka.
ad 2) Tajemnice KMČ vznesla požadavek na popud občanů, aby se zvážila situace opravy stěn v kulturním
domě, kde opadává omítka. S tímto byl obeznámen i pan Antonín Špidlík, správce budovy. Členové komise
s touto opravou souhlasí.
ad 3) Členové zmínili opět realizaci přechodu pro chodce v místě u kaple a cukrárny. Průjezdnost automobilů
přes Salaš je rok od roku vyšší a před budovou cukrárny je dětské hřiště, které místní občané s malými
dětmi využívají a přechod je tedy vhodný pro zvýšení bezpečnosti dětí i seniorů, kteří chodí do cukrárny na
nákup základních potravin.
ad 4) Na schůzi byly projednány nevyřešené obrubníky, které praskají. Jde také o to, aby úlomky
z obrubníků někoho nezranili. Z předchozího jednání s panem Kubáčem - Odbor dopravy bylo sděleno, že
letos budou vyčleněny finanční prostředky na pokračování oprav obrubníků podél chodníků v naší MČ.
ad 5) Všichni členové komise, kteří se na schůzi sešli i ti omluvení souhlasí s příspěvkem pro Sokol na
letošní akce - částkou 5 000 Kč.
ad 6) Předsedkyně Radka Vyoral Krakovská upozornila na nebezpečné rozpadající se oplocení a betonové
části kolem staré vodárny, která se nachází mezi domy, hned u chodníku. Žádá o upozornění vlastníka
pozemku, aby pozemek nově oplotil a zabezpečil.
ad 7) Členové KMČ odsouhlasili finanční prostředky ve výši 10 000 Kč na provozní výdaje KMČ a KaMČ a
20 000 Kč na podporu společenských aktivit v MČ.
ad 8) Paní Baďurová, členka komise a také TJ Sokol se dotázala, jestli bude letos pálení čarodějnic. Datum
akce je sobota 30. 4. 2022. Členové komise se shodli, že se vynasnaží naplánovat a uskutečnit celou akci
pro místní děti.
ad 9) Diskuse a závěr
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Termín příštího jednání komise stanoví předsedkyně komise dle potřeby a bude oznámen v dostatečném
předstihu.

Ve Zlíně – Salaši, dne 16. 2. 2022
Zapsala: Renata Janíčková, tajemnice KMČ Salaš
Ověřila: Mgr. Radka Vyoral Krakovská, předsedkyně KMČ Salaš

Příloha: Priority KMČ Salaš na r. 2022
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