
Zápis ze schůze MV dne 25.3.2015

Přítomni: Radomil Lepič, Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík, Ivana Kleinová, Břetislav    
Vystavěl

1. Zahájení
2. Podněty občanů
3. Různé
4. Zápis z 2. schůze předsedů místní části
5. Závěr

MATERIÁLY  A  NÁVRHY  K  JEDNOTLIVÝM  BODŮM

1. Předseda Radomil lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec  a seznámil je s 
dnešním programem.

2. Podněty občanů
2.1   Projednání  podnětu I.B. na opravu vedlejší cesty vedoucí k malému hřišti.   
           Oprava bude zařazena do dlouhodobých investic.
2.2   Žádost P.P. o pacht p. č. 356/1 v k.ú. Újezdec za účelem zemědělské činnosti.    

Byl udělen souhlas.
2.3   Odbor správy majetku (p. Štěpánová) žádá o vyjádření místního výboru k 

žádosti Ing. L. o výkupu pozemku p.č. 1024, ost. plocha o výměře 183 m2 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. Udělen souhlas.

3.

3.1 Objednávka na kompletní vybavení hw (multifunkční tiskárna, klávesnice, PC) 
úřadovny místního výboru – odesláno paní Ludmile Schönové.

3.2 Odsouhlaseno umístění velkoobjemového kontejneru na BIO odpad u poldru.

3.3 Byl projednán odkup sekačky od TJ Sokol Újezdec. Pan Klvač dodal znalecký 
posudek. Předáno na magistrát k vyřízení.

3.4 Byla dokončena oprava pergoly (p. Král). Faktura odeslána na paní Kameníčkovou.

3.5 Strojní čištění obce – 2x do roka (před hody, na podzim)

3.6 Souhlas s opravou sv. Jána – cena 4 tis. Kč.

3.7 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – výměna oken a dveří. Vyhodnocena nejlepší 
nabídka p. Jiřího Spielvogela.

3.8 Cyklostezky – zvážena možnost budování nových cyklostezek. Na magistrát bude 
zaslána žádost o mapu již stávajících cyklostezek.

3.9 Oprava komunikace Ke Tmeni – naše plánovaná oprava bude porovnána v závislosti 



na již zpracované dokumentace pro provádění stavby. DSP zajistí předseda.

3.10 Starosta Župy Sokolské, p. Skopal, oslovil místní výbor v souvislosti s provozováním 
malého hřiště. Stávající 2 členové již neplní své povinnosti související s využitím 
hřiště. Nabízí možnost pronájmu pro někoho z Újezdce ke sportovním aktivitám. 
Uskuteční se setkání s 2 členy.

3.11 Vyhláška o hluku – prostudovat a do následující schůze předložit návrhy. 

3.12 Příprava na hody – Jitka Stoklásková.

4. Předseda seznámil přítomné se Zápisem z 2. schůze předsedů místní části.

5. Příští zasedání MV bude 29.4.2015 v 17.30 hod. na úřadovně MV v Újezdci.

Zapsala Ing. Ivana Kleinová

Zápis schválil předseda MV Radomil Lepič.


