Zápis z jednání Osadního výboru Sidonie
ze dne 26. března 2019

Přítomní: starosta města Brumov-Bylnice Kamil Macek, místostarosta Antonín Strnad, členové
OV Sidonie Pavel Mašláň, Silvie Minářová, Stanislav Bařinka, Iva Dočárová, Adriana Krahulcová
Průběh jednání:
1. Informace vedení města pro OV
•
•

•
•
•
•

Od 1. dubna dojde ke spuštění informační služby pro občany Mobilní rozhlas, které bude
informovat o důležitých informacích pomocí SMS či e-mailu
Ke 30.6.2019 dojde ke zrušení kabelové televize v Sidonii, provozované městem.
Důvodem je informace o nutnosti řešení dalších nákladů souvisejících s provozem
infokanálu (splnění požadavků Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle platné
legislativy). Z důvodu malého zájmu uživatelů a vysokých provozních nákladů se Město
rozhodlo pro zrušení TKR. Uživatelé budou o zrušení služby informovaní.
Město připravuje výměnu místního rozhlasu v Sidonii
Během května proběhne v osadě mapovaní pokrytí mobilního signálu
Město jedná se Správou a údržbou silnic Zlínska o opravě komunikace ve středu osady
v letošním roce (v návaznosti na chodník)
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na oplocení společného zdroje vody „U Bučka“
pro střed osady

2. Požadavky OV na služby města
•
•
•
•
•
3.

Vyčistění zanesené příkopy u domu č.p. 120
Oprava výtluků na obecní silnici na Kopanicích
Vyfrézovat odvodňovací kanál na komunikaci u bývalé školky
Prodloužení střechy na autobusové zastávce U Kříže
Úprava studánky v „Zátočině“

Činnost OV
•

Vybudování nové zastávky u rekreačního střediska Pohoda, členové OV v nejbližší době
zjistí možnost umístění stavby na soukromém pozemku

•
•
•
•

OV zorganizuje 12.4. velikonoční dílnu pro veřejnost na pletení pomlázky a výrobu
cukroví v bývalé školce
13.4. proběhne dobrovolný úklid Sidonie společně s úpravou posezení u „zbrojnice“, ve
středu osady bude postaven kontejner na sběr železa
OV zorganizuje 30.4. stavění máje
Zajistí opravu spadlého kabelu televize nad domem č.p. 136

Zapsal: Pavel Mašláň

