
Zápis z pracovního jednání Místního výboru Henčlov,
ze dne 4. 5. 2015

Přítomni: p. Petr Laga, p. Aleš Vohnický, p. Martin Jemelka, Ing. Kateřina Herzogová pí. 
Naděžda Valachová
Omluveni:

1. Byla provedena kontrola úkolů z minulé schůze
2. Kontejnery na odpad před hřbitovem – stačí 2 ks o objemu 1100 l
3. Stříhání živých plotů v obci –požadujeme provádět dvakrát ročně..
4. TSMP oznamují, že zaměstnají 1 občana místní části na zimní údržbu městských 

ploch v Henčlově. Kdo má zájem, ať se obrátí na p. Lagu (předpokládaná 
hodinová sazba je cca 70 kč/hod.)

5. Údržba hřbitova – žádáme o upřesnění, jak často je údržba prováděna 
6. Dne 13. – 14. června bude pořádán Den Henčlova. MV požaduje přistavit na 

hřiště Sokola 3 x TOI a 1x kontejner na komunální odpad.
7. Veřejná schůze s občany se bude konat 11.5 v 19.00 hod.
8. Kontejnery na oblečení a elektro – MV požaduje možnost jejich přemístění před 

budovu č. 38.
9. Černá skládka ve Výmyslově – bude uklizena zjištěným původcem.
10.Na MK z Henčlova do Výmyslova – požadujeme osazení svislé DZ B 20 a, 30 

(40)km/hod. a chodci na vozovce
11.Pro občany bydlící na Výmyslově navrhujeme snížit koeficient pro domovní daň 

na 1,0, z důvodu prašných vozovek, nezpevněných chodníků, silného hluku 
z letiště, docházková vzdálenost na MHD je 850 m.

12.Chodník a cyklostezka v ul. U letiště – místní výbor preferuje vybudování 
chodníku.

13.Smlouva o dílo na vybudování vjezdu do garáže pro hasičské auto v budově MŠ 
je podepsaná,  stavba bude zahájena v nejbližších dnech.

14.Hudební kapela na Den Henčlova bude stát 5000,-Kč. Je potřeba zjistit na MMP, 
zda pro proplacení musí být v předstihu objednávka, anebo stačí doklad o 
zaplacení. 

15.Dle OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností předkládáme
přehled veřejných akcí:
leden - Myslivecký ples, únor - Hasičský ples, červenec - Červencová noc, 
listopad - Hodová zábava

Zapsala N. Valachová




