Zápis č. 14/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 12. září 2022, 17:00 – 17:45, OÚ Bludov
Přítomni: prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Kamila Banková, Marcela Březinová, Bc.
Barbora Haušková, Marie Jánětová, Karolína Kotrlá, Mgr. Ivana Přikrylová, Pavel Srb, Mgr.
Lubica Vojteková
Omluveni: Hana Činková
Program:
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
2. Různé
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda Stanislav Balík.
Předseda se krátce vrátil k bodům, které komise projednala na svém minulém zasedání.
Informoval členy komise o tom, že rada akceptovala všechny návrhy komise ohledně
úpravy znění dotačního programu obce na rok 2023 a předložila je zastupitelstvu (možnost
podat žádost o dotaci i vyúčtování digitálně prostřednictvím datové schránky, upřesnění
podmínky u dotačního titulu D2).
Dále informoval o tom, že rada rozhodla neměnit grafický vzhled Bludovanu. Přislíbil, že
po volbách, bude-li k tomu mít příležitost, ještě jednou radě doporučí projednat návrh
nového grafického zpracování Bludovanu.
2. Různé
Vedoucí KD B. Haušková informovala o dění v kulturním domě, o jubilejním ročníku
Výšlapu za bludovským špekáčkem, o režimu pronajímání kulturního domu apod.
Marie Jánětová upozornila na špatný technický stav plakátovací plochy u Nealka.
Pavel Srb upozornil na to, že informační cedulka na kameni bludovit na mostku od ulice
Vitonínské k lázním je už nečitelná a bylo by dobře ji vyměnit.
Lucie Vojteková upozornila na neúnosný stav s parkováním aut před školou podél ulice
Nová dědina, kdy parkují až v křižovatce a nelze bezpečně vyjet.
Marie Jánětová a Pavel Srb kritizovali nový systém jednosměrek v oblasti kolem ulic
Krátká, Příční apod. Komise doporučuje radě obce, aby se situaci věnovala a zkusila jednat
s Policií ČR o úpravách.
Lubica Vojteková otevřela téma autobusové zastávky u zámku. Komise se shodla na
kritice tohoto objektu, především s ohledem na problematickou funkčnost. Komise
doporučuje radě obce zvážit možnost instalace průhledné stěny (plexisklo apod.) dovnitř
kolem horní části stěn, aby dovnitř nepršelo.
V závěru schůze předseda poděkoval všem členům za práci v komisi a pro Bludov v končícím
volebním období a popřál všem hodně úspěchů.
Zapsal: Stanislav Balík
Stránka 1 z 1

