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Přítomní: Ing. Kuřítka, Ing. Vosáhlo, R. Sivulka, Ing. Müllerová
Omluveni: Ing. Kudelová, Ing. Hvorecký,
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Müllerová infonnovala přítomné členy o akcích, které jsou připravované a V realizaci.
probíhají závěrečné práce včetně terénních úprav, předpokládané ukončení je

-

v Zari.

-

Bezpečná cesta zatím nemáme informaci, zda žádost prošla hodnocením.
Zateplení bytový ch domů na Sv. Michala O uzavření smlouvy S dodavatelskou ?rmou
rozhodla včerej ší rada, předpokládané zahájení je V polovině srpna.
Tribuna zrušeno VŘ a budou vyhlášeny dvě nové -jedno na konstrukci střechy a druhé na
práce spojené S bezpečností hromosvod a Zpevněná plocha V horní části tribuny
Hasičská zbrojnice smlouva bude podepsána začátkem měsíce července, kdy budou
zahájeny i stavební práce.
Revitalizace zeleně v letošním roce se udělá odvodnění u parku V Mnichově včetně
protilehlé příkopy, V následujícím roce se bude pokračovat S výsadbami, atd. dle projektu
Kulturní dům klub LNH ~ nyní byl rozdán dotazník do schránek a zveřejněn na webových
stránkách města. Členové schvalují nákup KD.
Kompostárna připravuje se projekt
Sběrný dvůr projekt budou předkládat TS VRBNO
Cyklostezka Karlovice nyní se zpracovává Studie panem Barandovskim, zda bude možné
ponechat Stávající stezku vedenou kritickým místem a to mezi kolejemi a řekou. Bude-li vše
V pořádku, požádáme O územní rozhodnutí. Dále budeme jednat S Karlovicemi O vedení nové
cyklostezky podél hlavní cesty Vrbno Karlovice (asfaltové) na území katastni Vrbnai
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Karlovic.
Varovný Systém, protipovodňová opatření ~ žádost o dotaci byla schválena a v letošním roce
budou zahájeny práce. Bude se zpracovávat i protipovodňový plán, který bude hotov do
března 2017.

Vodovod Mnichov ~ ve čtvrtek probělme jednání S panem Sokolem a TS Vrbno, na kterém se
bude řešit možnost vybudování vodovodu V Mnichově. Nyní dostávají Zájemci příspěvek na
Studny.

Doma

- řešíme využití tohoto zařízení

2)
Strategie rozvoje města
V úterý proběhla schůzka se Zástupci ?rmy Regio, kteří nám budou strategii zpracovávat. V I.
fázi se provede Socioekonomický pro?l města, poté dotazníkové šetření. Dále budou
následovat další fáze. Bude sestavena pracovní Skupina ze zástupců města, organizací, spolků
a občanů, kteří se bude na strategii podílet. Za komisi strategického rozvoje byl navržen Ing.
J an Hvorecký.
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jednání komise strategického rozvoje I
konaného dne 29.6.2016 V 16. hodin na MěU
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