
Zápis ze  zasedání Osadního výboru Semetín (dále OVS ) č. 1

Datum : 01.02.2015

1. Zvolení Ing.Zdeńka Černého zapisovatelem – souhlas všech přítomných
2. Termín konání dalších zasedání OV bude vždy první neděli v měsíci v 17. hod v 
    Maldovce.

2. Kontrola úkolů z minnulého zasedání  :

 -  Ing. Mezníková předložila na zřízení OV tajemníkovi MěÚ a právnímu oddělení s            
    příslibem , že návrh bude projednán na nejbližším  zastupitelstvu ( T 13.02.2015)
-   pan Malučký ml. oslovil  spolky v Semetíně se žádostí o případnou spolupráci.
    Sportovci mají zájem , ale nebudou vystupovat samostatně podpoří OV v jednání
    s MěÚ. Myslivci nemají zatím zájem.
-   Základní www stránky jsou hotové. ( wwww.semetin.cz ). Aktualizaci stránek  , co se 
     týká událostí , termínů,zajímavostí ze Semetína  bude mít na starosti Ing. Jaroslav 
     Makyča a Jakub Švagera
-   Byl předložen ke schválení návrh na znak Semetína. Účastníci zasedání vybrali návrh 
    č. 6 ( přiložen k zápisu) . Vybraný návrh bude dopracován panem Malučkým st.
-   Pan Trčálek předložil výpis z jízdního řádu autobusů v návaznosti na spoje do jiných 
    vybraných  míst. Výpis bude ještě dopracován a předložen( pan Trčálek) T : 01.03.2015

3. Nové úkoly do příštího zasedání :

-   Malučký ml. – požádat p. Srbu o historii Semetína
-   Zimní údržba  zjistit jak je to s plánem údržby cest ( o které cesty se stará město Vsetín)
    Ing.Miroslav Polách
-   Zjistit jestli existuje seznam vyhlášek nebo pravidel , které řeší nedělní klid  Ing.Miroslav
    Polách
-  Vypracování systému rozesílání zpráv o dění v Semetíně pomocí SMS nebo emailu- 
   pan Radomír Navrátil
-  Prověření využití obecního rozhlasu pro možnost ohlašování místních akcí - velitel SDH 
   Dalibor Hořanský

4. Sebrané podněty
-   Zimní údržba – chodníky, soukromé cesty, solení nebo inertní posyp
-   Bezpečnost provozu u arboreta a při křížení cyklostezky a místní komunikace,
    chybějící chodník, chybějící osvětlení   
-   černé skládky za hřištěm a za koupalištěm
-   finální dokončení kanalizace
-   rekonstrukce zastávek – odpadkové koše, skleněné výplně, ( Konečná – nepořádek 
    návštěvníků Hájenky, Alceda)
-   chybějící dětské hřiště a sál pro společenské akce
-   bikearéna – chybějící celkový přehled tras, zázemí – wc, parkoviště, úklid lesa
-   chybějící městská vyhláška regulující klid v neděli – motrové pily a sekačky
-   revitalizace nebo alespoň vyčištění potoka od Hájenky po most

5. stanovení termínu příštího zasedání : 01.03.2015  
6. Případné námitky k zápisu ze zasedání sdělte e-mailem na adresu –
    beton.cerny@tiscali.cz, a to nejpozději do 2 dnů
 
Zapsal: Ing.Zdeněk Černý
            


