Zápis zo zasadnutia mestského výboru Klobušice pri MsZ Ilava, ktoré sa
uskutočnilo v KSD / kultúrno-spoločenskom dome / v Klobušiciach dňa 29.09.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Zasadnutie MsV /mestského výboru/ v Klobušiciach viedol poslanec Streličák Daniel, z dôvodu
vzdanie sa mandátu poslankyne RNDr. Michaeli Pidíkovej. Predstavil nového poslanca, Ing. Tomáša
Vargu, ktorý nastúpil miesto RNDr. Michaeli Pidíkovej a privítal aj ostatných prítomných.
Na zasadnutí sa prerokovalo plnenie žiadosti z predchádzajúcich zasadnutí MsV v Klobušiciach.
Niektoré neboli splnené, niektoré sú ešte v riešení.
Žiadajú riešiť aj tieto požiadavky občanov:
1. Žiadosť o rekonštrukciu zničených komunikácii v Klobušiciach, ktoré sú všetky v kritickom
stave.
2. Žiadosť o rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v Klobušiciach /zámkovú dlažbu/.
3. Žiadosť o doriešenie oplotenie cintorína v Klobušiciach - zhotovenie nového plotu.
4. Žiadosť o doriešenie výkupu súkromných pozemkov na území cintorína.
5. Žiadosť o vymaľovanie Bárošovej hrobky na cintoríne v Klobušiciach.
6. Žiadosť o opravu rozpadajúceho sa vstupného schodiska do kuchyne v MŠ v Klobušiciach.
7. Žiadosť o opravu autobusových zastávok – rozbitých skiel
8. Žiadosť o úpravu pozemku naproti obchodu, na ktorom sa umiestnili kontajnery na separovaný
zber. Vyrovnať, vysypať kameňom a od cesty oddeliť zástenou.
9. Žiadosť na TSM Ilava o určenie termínu zberu odpadového dreva - haluziny od občanov z RD.
10. Žiadosť na TSM Ilava o zavedení evidencie počtu zozbieraných vriec z RD s triedeným odpadom
/pri nahadzovaní na auto pri zbere vriec/ a polročne, alebo ročne vyhodnotenie a následne
znižovanie cien za komunálny odpad, tak ako to robia aj v iných obciach.
11. Žiadosť o opravu mestského rozhlasu v Klobušiciach. Nerozumieť, čo sa hlási.
12. Žiadosť o dôslednú kontrolu všetkých úprav pri stavbách realizovaných v Klobušiciach
pracovníkom mesta ešte pred kolaudáciou, aby zúčastnené firmy dali všetko do pôvodného stavu.
/ Pri kanály naviezli kopy znečistenej zeminy, pri odbočke na kanálový most od toku
Klobušického potoka, vpust popod cestu, všetko nechali rozkopané - zúžená cesta, je tam
zdevastovaný most firmou Váhostav. Na pozemku mesta parc.č. 1036/1 je navezený odpad.
Pri rekonštrukcii toku potoka od posledného domu p. Kuchynku až po železničné priecestie na
pozemku par.č.1036/1 sú natlačené kmene stromov na parcele 1034/1- patriaca Lesnému
a pozemkovému spoločenstvu 1942 Klobušice, ktorý žiadajú nápravu, deať všetko do pôvodného
stavu. Chodník od obchodu po Betlehemskú ulici je celý zdevastovaný a zasypaný len štrkom./
Mestský výbor žiada tieto požiadavky zaradiť do rozpočtu mesta pre rok 2016:
- rekonštrukcia mestských komunikácii v mestskej časti Klobušice
- rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Klobušiciach
- rekonštrukcia oplotenia cintorína v Klobušiciach
- oprava omietky – vymaľovanie Bárošovej hrobky na cintoríne v Klobušiciach
- výkup súkromných pozemkov na území cintorína
- oprava poškodených chodníkov v mestskej časti Klobušice
- oprava schodov do kuchyne v MŠ v Klobušiciach
- rekonštrukcia mestského rozhlasu v Klobušiciach
Na záver poslanec Streličák Daniel poďakoval členom MsV v Klobušiciach za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Klobušiciach, dňa 30.09.2015
Zapísala Bezecná Helena

