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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   11.02.2021        

Místo konání:  zasedací místnost MÚ 
Přítomni:   Kobylková Tereza, Krejčíř Karel,  Navrátil Aleš,  Sís Josef,  Šunka Zdeněk,  Vojta Jan             
Nepřítomni (omluveni) :  Hanáčková Stanislava   Odstrčilová Alena ,  Šírová Stanislava     
Hosté:  Mička Miloš,  Frajvald Petr,  Škrabal Vítězslav 

Program jednání 

1. Zahájení 

2. Rekapitulace činnosti SKU  r. 2020  
3.            Výhled činnosti v r. 2021, akce k zařazení  do rozpočtu - plánu investic města 
                                                             akce k realizaci z jiných zdrojů ( TS)  ….                      
 4. Doplnění konceptu  zprávy o činnosti  SKU 2020/2021  

 5. Různé    
 6. Úkoly vyplývající z jednání 
 7.           Návrh usnesení pro radu města 
 8.           Termín příštího jednání 

 9.           Přílohy 
 
 

Ad 1. Po zahájení konstatováno, že jsme usnášeníschopní, odsouhlasen, na základě návrhů doplněn   
          program jednání. 
 
Ad 2. Rekapitulace činnosti SKU  r. 2020 
          Konstatováno, že činnost SKU, realizace naplánovaných akcí ovlivněna kovidovou epidemií a   
          souvisejícími opatřeními.   
          V r. 2020 nesplněné, nedořešené věci částečně přecházejí do plánu činnosti v r. 2021 
          Shrnuto do roční zprávy o činnosti  SKU 2020/2021  - bod 4 zápisu. 
 
Ad 3.  Výhled činnosti SKU pro r. 2021 . 
           Projednání jednotlivých bodů plánu dle návrhu / konceptu který byl podkladem k jednání  
           schůze.    
           odsouhlaseno, které nesplněné, nedořešené body z plánu činosti 2020 zařadíme do plánu 
           činnosti 2021 a které budou vypuštěny. 
            
Ad 4  Doplnění konceptu  zprávy o činnosti  SKU 2020/2021 
           Konečná verze viz příloha 1 zápisu.   
           Dle vyjádření starosty M.Mičky – o tom , co se nakonec podaří do rozpočtu města 2021  zařadit               
           rozhodne zastupitelstvo, s ohledem na ostatní nutné investice .  
 
Ad 5   Různé 
           Místostarosta P. Frajvald – hovořil o problematice odpadového hospodářství 
          -  V současné době probíhá v rámci Udánek pilotní projekt TS – možnost bezplatného pronájmu   
           žlutých popelnic na tříděný plast,  výdej popelnic zájemcům v sobotu 20.02. Svoz 1x za 4 týdny.  
          - Námět na jiný způsob nakládání s bioodpadem ve formě větví, v současné době občany   
            vyváženými do kontejneru.  Nabízí se možnost štěpkování vyvážených větví mobil. zařízením  
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 tech. služeb a zpětné využití štěpky občany na zahradách ( mulč,  kompostování ...)   

Souvisí s problematikou následného zpracování často špatně, nedůsledně  tříděného bioodpadu.  
 
Zdeněk Šunka doplnil o další informace avizované téma – stav vodovodního řádu v Udánkách . 
Četnost havarií vodovodního řádu je zde oproti jiným částem MT výrazně vyšší.  
SKU na tuto skutečnost upozorňuje a žádá město, aby se z pozice významného člena Svazku skupinový 
vodovod výhledově zasadilo o zařazení obnovy vodovodního řadu v Udánkách do plánu investic svazku. 
 
Jan Vojta otevřel možnost obnovy stezky podél Udánského potoka od č.p. 25 (Cina) k zahrádkářské 
kolonii / městským sportovištím.  Zahrnuto do plánu činnosti SKU 2021 ( příloha).  
 

Ad 6. Úkoly vyplývající z jednání.                                

 Viz roční zpráva … příloha 1    

Ad 7.  Návrh usnesení pro radu města                 

 Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKU konané  11.02.2021 

 
Ad 9.   Termín příštího jednání 31. 03. 2021 
 
Ad 10.  Přílohy   1/  Roční zpráva o činnosti SKU 2020/2021 
                             2/  Prezenční listina    
 
 
 
 
     
 

 

Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  

  

  

 


