
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 8.1.2019 

Přítomni:  

Předseda OV :Sobek 

Členové OV:  Šebestová, Vašicová, Hrnčiřík, Bařina 

 

Program jednání: 

1. Pravidelné schůze OV:  

Návrh termínu pravidelných schůzí OV: každé první úterý v měsíci od 18:00. Místnost bude 

upřesněna dle výsledku jednání o možnosti pronájmu klubovny v KD Lískovec. V případě 

neúnosně vysokého nájmu ze strany Kultura FM – jednání v restauraci U Hájku. Předpokládá 

se, že jednání budou veřejná. Kromě pravidelných jednání předpokládáme setkání „ad hoc“ 

k projednávaným tématům před zasedáním Rady města apod. 

2. Setkání s občany: 

První setkání bude svoláno na březen 2019. Nutno vyjednat lepší prostory (nedůstojné je 

jednání v restauraci) – vyjednat termín + nájem sálu KD. 

3. Způsob komunikace s občany: 

Dosavadní komunikace nedostatečná. Zřídit profil na facebook + web stránky. Vývěsky  - 

zjistit kdo má klíče od vývěsky v centru a u zastávky ELIS. Požádat město o profinancování 

tvorby stránek. Aktualizace stránek: Web (Sobek), Facebook (Hrnčiřík), Vývěsky (Bařina). 

Zřídit emailovou adresu pro komunikaci s občany (Sobek). 

4. Předání agendy : 

Zajistit setkání s bývalým vedením OV (Figurová….), poděkovat + převzetí agendy. T: do konce 

2/2019 

5. „Rada starších“: 

Využít nabídky spolupráce aktivních občanů z Lískovce: zmapovat možnosti + aktivity (Hájek, 

atd..)– první schůzka 1-2/2019 – domluvit (Hrnčiřík). 

6. Návrh priorit pro investice v obci: 

Diskuze nad okruhy k stanovení priorit a rozpracování:  

- Dětské hřiště (umístění, instalované prvky, koncipovat i jako možnost setkání občanů, 

vybudovat centrum obce) – aktualizovat projekt (byl-li zpracován), prodiskutovat možná 

místa: pod kostelem, za hasičskou zbrojnicí….) využít programu města (viz volební 

programy stran) 

- Kanalizace (celkový projekt, začít centrem obce – je vůbec zpracována studie?, co nové 

komunikace –projednat s investičním odborem města) – dlouhodobý úkol 

- Cyklotrasy – napojení cyklostezky z Ostravy –lávka přes Ostravici: zpracován návrh 

(Hrnčiřík) –doplnit o napojení na cyklostezku do Sedlišť, zvážit možnost cyklostezky        

ve směru na Řepiště (alternativa chodníku do centra k domům nové výstavby v části 

Argentina) – využít programu města (viz volební programy stran) 



- Chodníky –pokračovat ve výstavbě chodníku do Hájku a dále směrem na Frýdek okolo 

restaurace U Hájku k hranici města: důležitý prvek k bezpečnosti občanů –dlouhodobý 

úkol. 

- Hřbitov –vybudovat chodníky (v současnosti nezpevněný povrch –nedůstojné). 

- Revitalizace okolí kostela: řešení parkování, hřiště pro volejbal a jeho okolí  -vybudovat 

druhé centrum Lískovce. 

- Autobusové zastávky Mokas, Elis –nahrazení plechových zastávek novými –zlepšení 

kulturního prostředí obce 

- Zlepšit využití hřiště ZŠ a MŠ –zmapovat zda lze využívat i pro občany, nejen pro žáky, 

kontaktovat ředitele ZŠ. 

- Oprava komunikací, mostek u hřiště – dle stavu komunikací na jaře 2019 

Priority budou zpracovány a zaslány po uvodní schůzi s vedením města 9.1.2019 

Zapsal: Sobek 

Jednání zahájeno v 8.1.2019 v 18:00 

Jednání ukončeno 9.1.2019 v 20:30 

 

 


