Z Á P I S č. 1/2022
z jednání Komise místní části Mladcová
konaného dne 16. 2. 2022 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice
Přítomni: Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ), p. Gabriel, p. Kattauer, p. Kopečková, p. Machač,
p. Krobathová, p. Pospíšil, p. Strušková, p. Struška, Ing. O. Struška
Omluveni: p. Schneider (jm. čl. ZMZ), p. Belhová, p. Machač
Hosté: p. Staroba (OD)

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Různé
Závěr

1. Úvod
Přivítání členů komise.
Byla přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.
Komise byla informována, že dne 25. 5. 2022 proběhne veřejné setkání s občany Mladcové.
P. Staroba seznámil členy komise s informacemi ohledně priorit a to:
 Vybudování chodníku Vinohrádek – probíhá stavební řízení
 Opěrná zeď ul. Návesní – Stráně – proběhne provizorní oprava
 Vybudování chodníku na ul. Kalinová – měla by se dokončit směna pozemků

2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Na minulém setkání ze dne 27. 10. 2021 se komise zabývala studií rekonstrukce etapy
Stráně II. vzešlo několik připomínek, které p. Strušková předala p. Starobovi k řešení. Poté
proběhlo setkání s p. architektem Tučkem, který bude studii předělávat.
Komise byla seznámena s novým návrhem studie rekonstrukce etapy Stráně II. a
souhlasila s tímto návrhem.

3. Různé
Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách:


Komise se dohodla, že písemně osloví občana, který má na svém pozemku
historickou zvoničku s prosbou, zda by ji přenechal Mladcové. Zvonička by se uložila
a časem by se pro ni vybudovalo nové místo.
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Komise byla seznámena s mapou a tabulkou pomístních názvů, zda jsou stále
v platnosti. Komise si přeje doplnit do tabulek pouze název Lebaviny a opravit název
Dolečky na Dalečky.



V měsíci březnu proběhne setkání se zástupci DSZO a vybranými členy komise
ohledně problematiky jízdních řádů.



Členové komise se dohodli na úpravu komunikace pomocí speciálního nástřiku dvou
vzorků na ul. Stráně. Souhlasilo 5 členů, 2 členové nesouhlasili. Zařadit do Priorit na
rok 2022.



Komise byla seznámena s Prioritami na rok 2022, souhlasí s nimi a s jejich finančním
krytím. Do tabulek Priorit komise doplňuje:
50 000 Kč na podporu společenských aktivit v MČ (Hoblovačka),
10 000 Kč na vánoční osvětlení (nákup DHDM),
10 000 Kč na vánoční osvětlení – provoz,
6 000 Kč na dokrytí údržby zeleně v m. č. Mladcová,
550 000 Kč na odvodňovací žlab u domu č. p. 603,
540 000 Kč na odvodňovací žlaby z ul. Návesní na ul. Úlehla a Hořejší,
60 000 Kč na úpravu komunikace pomocí speciálního nástřiku vzorku na ul. Stráně









4. Závěr
Příští jednání KMČ proběhne ve středu 27. 4. 2022 v 17.00 hod. v budově hasičské
zbrojnice.
Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová
Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová
Ve Zlíně dne 7. 3. 2022

Příloha: Priority KMČ Mladcová na r. 2022
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