
Zápis z     přípravného zasedání Osadního výboru Semetín. (dále OVS),
konaného 11.1.2015

1/ zvolení Ing.Zdenka Černého zapisovatelem – souhlas všech přítomných

2/ vyhlášení výsledků místních voleb do OVS – bez námitek – rozdáno 320 ks volebních 
lístků, 144 platných odevzdáno, 44% účast

3/ jmenování jednotlivých členů OVS podle výsledků voleb – jmenováni byli :
Ing.Zdeněk Černý, Semetín 2066, věk 48let
Radomír Hrňa, Semetín 1661,věk 35 let
Antonín Macháček, Semetín 1726, věk 42let
Ing.Jaroslav Makyča, Semetín 1699, věk 28let
Jaromír Malučký, ml., Semetín 1292, věk 42 let
Ing.Denisa Mezníková, Semetín 899, věk 42 let
Ing.Miroslav Polách, Semetín 1494, věk 60let
Všichni zvolení byli přítomni a  se svým členstvím v OVS souhlasí.
Výbor se bude scházet dle potřeby, minimálně jednou měsíčně.

4/ zvolení předsedy OVS  a zástupce předsedy OVS – navrženi a jednohlasně zvoleni byli:
Ing.Denisa Mezníková, jako předseda  a Jaromír Malučký, ml. , jako zástupce předsedy.
Oba se svým zvolením souhlasí.

5/ zadané úkoly do přístího jednání:
 Ing.Mezníková – předložení návrhu na zřízení OVS  MZ města Vsetína na příštím jednání 
zastupitelstva
Malučký, Hrňa – přizvat místní spolky ke spolupráci – SDH, Myslivci, Fotbalisté
Ing.Mezníková – oslovit p.Navrátila ohledně dopracování www stránek
Malučký ml. – požádat p. Srbu o historii Semetína
Malučký senior – vytvořit návrh znaku Semetína a skřínku pro zprávy OVS (Olšák)
Trčálek – sestavit návrh úpravy jízdního řádu MHD

6/ sebrané podněty :
-  Zimní údržba – chodníky, soukromé cesty, solení nebo inertní posyp
-  Bezpečnost provozu u arboreta a při křížení cyklostezky a místní konmunikace – 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 – morové pily a sekačky
- revitalizace nebo alespoň vyčištění potoka od Hájenky po most

7/ stanovení termínu příštího jednání: 1.2.2015  

Zapsal: Ing.Zdeněk Černý
            11.1.2015 v Semetíně


