
Zápis ze schůze výboru Společnosti občanů Machnína, o.s.
konané 2.12.2010

Přítomni: členové výboru sdružení: R. Bartoš, Fr. Budák, P. Kneysová, M. Porš, 
 K. Stelzerová, 

členové sdružení: J. Boháč, Z. Šulc, R. Zajíc
hosté: J. Černá

Program schůze:

1. Úvod, předání slova Ing. Černé - situace s OS Heřmánková

2. Situace  na  radnici -  většina  původních  zastupitelů  a  odstupujících  úředníků  nepředala 

řádně agendu, navázání komunikace s novým vedením radnice - v novém roce, až se situace 

na radnici zklidní. Zhodnocení předvolební schůzky s p. Černým a jeho volebního výsledku. 

Domluvena urgence předchozích žádostí na magistrát a jeho odbory - pošta, příkopy.

3. Nádraží ČD   a jeho okolí - urgence - úkol pro M. Porše.

4. Dopravní situace v Machníně   - R. Bartoš prověří možnosti posouzení stavu komunikací s 

ohledem na jejich aktuální zatížení.

5. Smog a topení  v  Machníně   -  navázání  na výzvy R.  Bartoše na webu,  Z.  Šulc  přislíbil 

příspěvek na web -  ochoten poradit  při  problémech s topením tuhými palivy.  Problematika 

polského uhlí a spalování - těžko řešitelná ze strany našeho OS.

6. Seznámení  s  nabídkou  o.p.s.  Geotermální  energie  pro  občany -  dopis  p.  Zeronika. 

Nepředpokládáme spolupráci.

7. Spolková  činnost  v  Machníně   -  možnosti  dalšího  směřování  našeho  sdružení,  zjištění 

možnosti zajištění dopravy na sportovní a společenské akce (Budák, Porš), náměty pro činnost, 

po stabilizaci - prověříme možnosti využití a případného dovybavení volební místnosti. 

8. Webové stránky   - seznámení s dalším směřováním v této oblasti, doplnění odkazu na malé 

hasiče na web sdružení (F. Budák), kronika Machnína.

9. Posouzení výhodosti a rozdílů mezi OS a osadním výborem - P. Kneysová.
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10. Přestavba torza hospody U zeleného stromu na byty - pro info. 

11. Situace s  granty od ČEZ - pro naše potřeby nepřichází v úvahu, po konsolidaci radnice 

spustíme další vlnu aktivity směrem k záplavovému území u Nisy a plánům na relaxační zónu s 

dětským koutkem.

12. Předběžná dohoda o výjezdech na zasedání zastupitelstva města.

13. Plán zvýšení aktivity směrem k Veolii a SVČK - kanalizace v Machníně.

14. Diskuze.

15. Závěr.

Zapsal: Ing. Porš
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