Magistrát města Frýdku-Místku
Petr Korč
primátor města
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

Zápis z mimořádné schůzky osadních výborů
Termín:

23.09.2021 , 18:00hodin,Lysůvkyč.119-hřiště

Přítomní:

OV Lískovec: J. Sobek, P. Nováková, P. Hrnčiřík, T. Řeha,
OV Z-L: A. Ondračková, S. Kupčák, A. Hranický,
OV Chlebovice: M. Kozelský, S. Hrůzková
OV Skalice: Leona Lluch Pavliková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:

1. Navýšení přidělené částky na kulturu v okrajových částech města
2. Společná setkání vedení města s osadními výbory
3. Místní rozhlasy v okrajových částech města
4. Plán investičních akcí 2022 v jednotlivých okrajových částech
5. Zůstatky v rozpočtech jednotlivých okrajových částí po dodatečném rozdělení 5 mil. Kč
6. Požadavek na informace o přistavených kontejnerech, kosení apod.
7. Informace o dotacích
8. Územní řízení města - dostávat informace předem, mít za OV možnost se vyjádřit
9. Diskuse

1. Všichni zástupci OV jsme se shodli a požadujeme navýšení přidělené částky na kulturu pro
jednotlivé osadní výbory na r. 2022 ze 30.000,- Kč na 50.000,- Kč na jednu okrajovou část města.
Navýšení je opodstatněné a to hlavně z důvodu navyšování cen účinkujících, vyšší ceny PHM a
celkové navyšování všech nákladů spojené s každou kulturní či sportovní akci.
2. Žádáme tímto vedení města, aby alespoň 1 x ročně svolalo společnou schůzku mezi vedením
města

a zástupci všech osadních výborů. V dávné minulosti toto již bylo a bylo to
informativní pro všechny zúčastněné. Schůzka byla o výměně informací, zkušeností,
prezentovaly připravované novinky či záměry týkající se právě okrajových částí města.

prospěšné
příp.

a
se zde

3. Místní rozhlas v okrajových částech města
Jednohlasně jsme se shodli, že místní rozhlasy mají své velké opodstatnění. Chtěli bychom dosáhnout
pokrytí slyšitelnosti i v těch částech, kde dnes rozhlas není. SMS rozhlas místní rozhlas nenahradí.
Starší občané jej nevyužijí. Navrhujeme proto v okrajových částech města modernizaci např.
bezdrátový rozhlas.
4. Plán investičních akcí r. 2022
Některé OV již řadu let uvádějí do svých priorit investiční akce, které dosud nebyly zrealizovány,
ceny za tu dobu mnohonásobně vzrostly. Proto požadujeme, aby byl začátkem roku vypracován plán
investičních akcí pro r. 2022, který obdržíme v jednotlivých OV.

5.

Zůstatky

v rozpočtech jednotlivých okrajových částí města

Před časem bylo avizováno, že bude dodatečně rozdělena mezi všechny OV částka 5 mil. Kč
předpokládáme, že došlo k rozdělení a tím navýšení zůstatků jednotlivýc h rozpočtů OV. Bylo by'
možné poskytnout jednotlivým OV informaci o jejich zůstatcích (příp. vypsat investiční akce, které

byly letos provedeny a v jaké výši)?

6. Informace o přistavování kontejnerů či kosení v okrajové části města
V minulosti jsme pravidelně dostávali mailem informace o tom, kdy budou přistaveny kontejnery.
Poslední dobou se tak neděje. Bohužel ne všechny informace jsou na stránkách města, navíc je nutné
projít všechny odbory a jejich aktuality. Někdy si můžeme přečíst i informace ve Zpravodaji města
(pokud ho obdržíme do svých schránek). Proto žádáme o informace o přistavování kontejnerů jak na
velkoobjemový tak bio odpad+ plošné kosení v okrajové části města vždy mailem předsedovi OV.
7.

Bylo by možné alespoň 1 x ročně získat informace o dotacích?
!aké jsou možnosti, na co je lze čerpat, jaké se připravují dotační tituly a další. Informace by sloužily
Jak pro investice „obecní" tak i pro jednotlivé občany našich okrajových částí města.

8. Územní řízení týkající se dané okrajové části města

- získávat informace na OV, mít možnost se např. k danému projektu vyjádřit

9. Diskuse:
výstavbě kanalizací v Chlebovicích, Lysůvkách a Skalici, o sportovištích a hřištích, o místních
rozhlasech, o kulturních a sportovních akcích v jednotlivých okrajových částech, o celkové malé
informovanosti z města směrem k OV, a další témata.

0

VLysůvkách 28.září2021

Zpracovala: Alice Ondračková, OV Z-L

