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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   19.02.2020        

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
Přítomni:       Hanáčková Stanislava, Krejčíř Karel, Sís Josef,  Šírová Stanislava,  Šunka Zdeněk,              
Nepřítomni (omluveni) :   Kobylková Tereza,  Navrátil Aleš,  Odstrčilová Alena ,Vojta Jan     
Hosté :  Mička Miloš 

Program jednání 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Koncept roční zprávy o činnosti komise za 2019 - odsouhlasení 
4. Výhled činnosti komise na r. 2020    
                                      realizace akcí zařazených do  plánu investic  města 
                                      akce, které lze realizovat z jiných zdrojů ( TS)  el přípojka …. 
                                      realizace vítězného návrhu v rámci  participativ. rozpočtu 2019 ( herní prvky)   
 5. Participativní rozpočet 2020 
 6. Různé    -   odměny  členům  SKU 
 7. Úkoly vyplývající z jednání 
 8.          Návrh usnesení pro radu města 
 9. Termín příštího jednání 
10.         Přílohy 
 
 
Ad 1. Po zahájení, uvítání přítomných konstatováno, že jsme těsně usnášeníschopní 
 
Ad 2. Konstatování, že jsme se sešli 2019 7x.  V listopadu (25.11) operativa na téma akce Vánoční   
         strom, bez ofic.zápisu.    
         Kontrola zápisu z 16.10.  Dále viz. b.3, 4 .. programu jednání . 
         V r. 2019 nesplněné, nedořešené věci částečně přecházejí do plánu činnosti v r. 2020 
 
 
Ad 3. Stručná bilance činnosti SKU v r.2019 proběhla a odsouhlaseno, že ofic zprávu / statistiku          
          zpracuje a  předloží  radě města K. Krejčíř v požadovaném termínu do 10.03.2020. 
 
 
Ad 4. Výhled činnosti v. r. 2020 projednán v členění viz výše. Usnášeníschopnou většinou 
           odsouhlaseno, které nesplněné, nedořešené body z plánu činosti 2019 zařadíme do plánu 
           činnosti 2020 a které budou vypuštěny. 
           Návrh plánu práce 2020  příloa č. 1 
 
 
Ad 5. Místostarosta M.Mička přiblížil komisi pravidla čerpání prostředků z participativního rozpočtu 
           2020. 
  
Ad 6.  Předseda seznámil SKU s celkovou výší odměny členům za činnost v r. 2019 způsobem jeho 
           rozdělení   
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Ad 7.  Úkoly vyplývající z jednání 
      Zpracování  zprávy o  činnosti  SKU za r.2019  pro radu města                   K. Krejčíř   do 10.03. 2020 
 
  - Zpracování  plánu / výhledu  činnosti na r.2020  pro radu  města                K. Krejčíř do 10.03.2020 
    Členové SKU mají ještě možnost zasílat mailem nové náměty, doplnit návrh plánu 
             nejpozději do 06. 03.2020 
  
-   Svolání jednání k  investiční akci  2020  „chodník, náves“,  posouzení, projednání záměru za účasti       
     místostarosty, zástupců SKU, přísluš. odborů města, dopravního inspektorátu zpracovatele studie,   
     projektanta ..                                                                                         M. Mička                     do 25. 02.2020    
 
-   Prezentace, seznámení SKU s konečnou verzí studie před zahájením práce na prov. projektu 
                                                                                                                       M. Mička                     do 25.03.2020 
 
-   Informace SKU o průběhu prací na invest akci „ nový kříž na místě původního kamenného kříže“ u   
    Udánské hospody                                                                                   M. Mička                     do 25.03.2020   
   
- Informace SKU o přípravě realizace herních prvků  ( participativní rozpočet 2019)                                                                                   
                                                                                                                        M. Mička                    do 25.03.2020 
 
 
 
Ad 8.  Návrh usnesení pro radu města 
           Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKU konané  19.02.2020 
 
 
 
Ad 9.   Termín příštího jednání 25.03.2020   (13. kt ) 
 
 
 
Ad 10.  Přílohy     - Návrh plánu práce SKU 2020 
                              -  Prezenční listina    
 
 
 
 
     
 
 

Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  
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