
Zápis č. 1 ze zasedání Místního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 20. 1. 2015

Přítomni:

Místní výbor:
Ježík Pavel
Hlávka Rostislav
Pfeilerová Jarmila
Polášková Michaela
Dohnalová Lenka

Hosté:

1. Zahájení

Dnešního dne proběhlo setkání členů nově zvoleného Místního výboru pro místní část 
Dluhonice.

Členové byli požádáni ze strany MMPr o zvolení předsedy místního výboru.

Na základě výsledků voleb a pořadí kandidátů se místní výbor usnesl na svém předsedovi. 
Post předsedy bude vykonávat Pavel Ježík.
V případě jeho nepřítomnosti je jako zástupce delegován Rostislav Hlávka.

Jako vyslanec do Výboru zastupitelstva pro místní části je delegován Pavel Ježík.

2. Organizační záležitosti

Pro rok 2015 budou opět vyčleněny finanční prostředky na údržbu, drobné investice a kulturu.
Objem financí by měl činit 1000Kč na trvale hlášeného občana.
Z tohoto by mělo býti dle zavedených praktik vyčleněno cca 18 až 22 tisíc Kč na kulturu.

Záležitosti kultrury a s tím čerpání peněz, účetní doklady, vyúčtování,  budou míti na starosti 
členy MV
Jarmila Pfeilerová a Michaela Polášková.

Předseda MV byl vyzván, aby na Výboru pro místní části  (VMČ) přednesl problém 
nedokonalosti – nespravedlnosti vyčlenění finančních prostředků pro MČ dle hlášených osob, 
neb  v Dluhonicích je řada osob zde žijících , ale trvale hlášených na MMPr ( taktéž na 
existenci tří ubytoven zde)



3. Informace z období bezvládí

V době od skončení funkčního období  původního OV do nových voleb proběhlo dokončení 
investiční akce 
Oprava chodníků v ulici U hřiště
A 
Oprava terasovitého schodiště u kaple
Předseda informoval o problematice a nedodělcích, které jsou stále v řešení (chodníky).
V této souvislosti informoval o ponechání výzisků staré dlažby a obrubníků a jejich 
deponování na místním hřišti.
Místní spolky hasičů a sokolů projevily zájem o jejich využití na zpevněné plochy v areálu.

Dále v souvislosti se záměrem zbudování nových stanovišť na separovaný odpad byla 
projednána varianta na zpracování studie znovuobnovení příjezdové komunikace 
s vybudováním tohoto stanoviště v lokalitě U rozvodny mezi dvěma bytovkami.
Stav vývoje bude předložen na příští schůzi.

4. Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu BRKO

Předseda informoval o systému třídění a svozu, dále o termínech výdeje těchto nádob a 
objednaných kompostérů.
O tomto budou občané informováni několikráte místním rozhlasem, alespoň 4x po večerech.
Zajistí předseda versus místní hlasatel pan Zlámal.
Předseda zajistí zázemí ve vestibulu KD pro potřeby administrátorky výdeje nádob.

5. Závěr

Příští schůze MV se bude konat v pátek dne 20.2. v 17:00 ve velkém sále KD

Zapsala: Jarmila Pfeilerová           Ověřil: Ing. Ježík Pavel


