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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   16.10.2019       Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
 

Přítomni:    Hanáčková Stanislava,   Kobylková Tereza,   Krejčíř Karel,   Navrátil Aleš,  Odstrčilová Alena 

Nepřítomni (omluveni) :    Sís Josef,   Šírová Stanislava,  Šunka Zdeněk,  Vojta Jan 

Hosté 

Program jednání 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Participativní rozpočet  - projednání vítězného projektu 
4. Akce ke konci roku – rozsvěcení vánočního stromu 
5. Různé 
6. Termín příštího jednání 
7. Návrhy usnesení pro radu města 
8. Úkoly vyplývající z jednání 
9. Přílohy 
 
 
Ad2  Kontrola zápisu z předchozí schůze (07.08.2019) 
- Jednání se zpracovatelem projektu chodníku (od křižovatky směr hasička)  p. Klodnerem proběhlo    
   07.10.2019 ( + L.Dopitová,  M.Mička,  K.Krejčíř,  žádný zástupce TS) 
   - chodník, přechod pro chodce v prostoru parčíku, křižovatky, nová lávka pro pěší přes potok 
   - v prostoru hasičky se chodník rozšíří do manipulaační plochy   
   - umístění zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad pro dolní konec Udánek 
   - prioritně zpracuje p. Klodner pro TS nákres/ návrh řešení prostoru právě realizované úpravy                   
      obecního pozemku před Ječmínkovými, od stání pro kontejnery směrem k mostu ( vymezení                   
      zpevněné  plochy pro stání aut, prostoru křižovatky ( rádius), zeleň/ zatravněná plocha. 
   -  mimo plánovaná témata schůzky proběhlo i posouzení stavu střechy hasičky. Paní Dopitová 
       konstatuje, že ta je v havarijním stavu.  Navrhuje důkladnější prohlídku, posouzení stavu krovů. 
       Proběhlo 09.10.2019 ( pí Dopitová,  p.Marek TS,  T.Daneš hasiči,  K. Krejčíř ).     
-  Zápis z jednání k izolační zeleni  kolem areálu fy Atek -  splněno 
    Předpokládaný termín výsadby dle návrhu 08-11. 2019.       K dnešnímu dni nezahájeno. 
-  Sjednání nápravy – úprava, dokončení nainstalovaných retardérů  - splněno 
-  Zahájení úpravy veřejného prostranství od trafa k Ječmínkům + zpevněná plocha , ohrazení 
    kontejnerů na tříděný odpad  - splněno s výhradou. 
    Ze strany TS provedeno 09.10 provizorně, bez ohledu na výstup z jednání s projektantem (07.10.           
    viz  výše ). 
-  Zřízení  trvalé přípojky el. proudu v parčíku na návsi.  Jednáno s rozvodným závodem – ten musí  mít 
    obj. od města.   Dle M. Mičky, p. Frajvalda (TS) v letos  už nereálné.. 
 
 
Ad3   Participativní rozpočet – projednání  vítězného projektu – prvky dětského hřiště 
      - Přítomní členové SKU vzali na vědomí mail M.Mičky s cen. nabídkou fy Bonita s následujícími   
         připomínkami: 
        Změnit,  zadat do výběrového řízení  tyto prvky :  multifunkční domeček, řetězová dvojhoupačka 
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       cvičební prvek ( hrazdičky),  vahadlová houpačka ?                                                                
       Nezařazovat  lavičky, pískoviště 
    -  Vyhledat alternativní výrobce / dodavatele herních prvků  disponujících bezpečnostním   
        certifikátem 
     -  Konzultovat s MU ( M.Mička, B.Dudíková )  další postup,  termín výběrového řízení, realizace,    
         přípravné práce ( terenní úpravy).                                          Splněno, konzultováno s M. Mičkou:   
        Vedle fy Bonita osloví město v rámci výběr. řízení další 2 dodavatele herních prvků, se kterými   
        spolupracuje. 
        SKU upřesní do výběrového řízení požadované herní prvky . 
 
 
Ad 4  Akce ke konci roku – rozsvěcení vánočního stromu 
          Nemělo by kolidovat s rozsvěcením stromu ve městě / na náměstí . 
          Zúčastnění členové SKU a nejbližší okolí navrhuje  termín  29.11.2019. ( pátek, stejně jako loni). 
        Na příští schůzi (předběžně  16-18. 11.) projednáme podrobně, rozdělíme úkoly.                                  
       V předstihu jednat s TS , městem   - pověšení ozdob, světel. řetězů.,zapůjčení přístřešku, deštníků,    
       laviček  ... 
 
Ad 5  Akce do rozpočtu 2020 
          Předběžně projednány požadavky SKU  na zařazení akcí do rozpočtu města 2020. 
          Návrh v pořadí důležitosti : 
         -   Chodník, přechod pro chodce, lávka přes potok směr město – J.K. Tyla, směr horní konec 
              po r.d. Vyroubal ( č.47).  Do projektu/ rozpočtu zahrnout zpevněnou plochu hasička, zpevněné     
              plochy pod kontejnery na tříděný odpad (3x) včetně ohrádek, dořešení provizoria -  obecního    
              poz. před Radimeckými, Ječmínkovými ( č.p. 103, 56 ) 
       
       -   Oprava vedlejší cesty, dolní konec, odbočka na Kunčinu, směrem k autoservisům Křenek a    
           Coufal  (č.p. 109, č.p.30 …)    Řešit případně v rámci rozpočtu TS 
        
       -  Obnova kříže u hospody za použití pískovců z demolice gruntu v areálu Agro ( bývalého JZD) 
        
       -  Trvalý odběr el. proudu v parčíku na návsi.  Řešit případně v rámci rozpočtu TS 
        
       -   Hasička  -  střecha 
 
 
Ad 6  Návrhy usnesení pro radu města 
       -  Rada města bere na vědomí  zápis schůze SKU  za dne 16.10.2019 
 
Ad 7  Úkoly vyplývající z jednání 
          Ad 2: Izolační zeleň Atek , Prověřit stav , zahájení výsadby  izolační zeleně   
                                                                                                                                    M. Mička,   schůze 11.2019 
                  Obec. pozemek  u č.p 103, 56,  prověřit, zda  projekčně zpracováno.  Info ke způsobu,   
                  termínu úpravy stávajícího provizoria                                                M. Mička    schůze 11.2019 
        
       Ad 3:    Náměty, vyjádření členů SKU k herním prvkům dětského hřiště – specifikace, zadání do 
                    výběrového řízení                               Všichni členové SKU,  písemně, mailem  do  31.10. 2019 
 
       Ad 4:  Jednat s TS,  domluvit  instalaci  světelných řetězů,  osvětlení parčíku,    
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           případné zapůjčení lavic, stolů, textil přístřešku, deštníků                           K. Krejčíř,  S. Hanáčková 
 
Ad 5  Vyjádření všech členů SKU k návrhu zařazení akcí do rozpočtu města 2020. 
           Případné další náměty, priority                Všichni členové SKU,  písemně, mailem  do  31.10. 2019 
 
 
Termín příštího jednání:   návrh   18.11. 2019   
 
Přílohy:      Prezenční listina 
   
       
 
 
 
 

 

 

 

Zapsal: ………………………………, tajemník komise  

 

 

Ověřil: …………………………….., ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Schválil: ……………………………, předseda komise 

 

 


