
Zápis ze 7. jednání Místního výboru místní části Henčlov

ze dne 2.11.2015

Místo konání: Hečlov
Přítomni: Petr Laga – předseda

Aleš Vohnický
Martin Jemelka
Ing. Kateřina Hercogová
Naděžda Valachová

Omluveni: -

Hosté: -

Program jednání:
1. Oprava chodníku ul. Zakladatelů - Hliník
2. Rozšíření VO
3. Hody
4. Rozsvícení vánočního stromu
5. Plochy pro výsadbu stromů
6. Návrh lokality chodníku k opravě
7. Různé

8. Úkoly pro členy osadního výboru
9. Žádosti a podněty směrované k MMPr
10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

V současné době je připravována projektová dokumentace na opravu chodníku, který 
spojuje ul. Zakladatelů – ul. Hliník. MV žádá o informaci, kdy proběhne výběrové řízení a 
předpoklad zahájení realizace stavby.

Bod 2

Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Hliník. MV žádá informaci, kdy proběhne výběrové řízení 
a předpoklad zahájení realizace stavby.

Bod 3

Dne 8.11 proběhnou v Henčlově hody. Místní výbor poskytne příspěvek na pronájem 
Sokolovny a příspěvek na hudební kapelu, ve výši 8 000,-Kč. Z akce bude pořízena 
fotodokumentace, která bude předána na MMP.

Bod 4

Na první Adventní neděli uspořádá MV s místními složkami rozsvícení vánočního stromu. 
Příspěvek na občerstvení bude poskytnut ve výši do 5.500,-Kč.
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Bod 5

Místní výbor navrhuje plochu pro náhradní výsadbu stromů kolem travnatého sportovního 
hřiště – parc. č. 1174 – vlastník MMP – strana od hřbitova 

Bod 6 

MV vytypoval úsek chodníku, který by potřeboval opravit. Jedná se o chodník v ul. Nová, 
v úseku od ul. Zakladatelů –po ul. Hliník.

Bod 7 – Různé

 Členové MV budou udržovat pomník padlých v I. světové válce na ul. Zakladatelů

Bod 8 – Úkoly pro členy osadního výboru

- Příspěvek na hody a zajištění fotodokumentace z hodových slavností

- Zajištění rozsvícení vánočního stromu, vč. programu a občerstvení

- Údržba pomníku padlých v I. světové válce

- Zajistit zpracování projektové dokumentace na chodník v ul Nová

Bod 9 - Žádosti a podněty směrované k MMPr

- Sdělit termín realizace opravy chodníku v prostoru mezi ul. Zakladatelů a ul. Hliník

- Sdělit termín realizace rozšíření VO v ul. Hliník

- Návrh pozemku k náhradní výsadbě stromů – sportovní hřiště parc. č. 1174, ze strany 
od hřbitova

Bod 10 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 8 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/8/2015 Příspěvek na hody a zajištění 
fotodokumentace z hodových slavností

Z: M. Jemelka
T: 8.11.2015

2/8/2015 Zajištění rozsvícení vánočního stromu, vč. 
programu a občerstvení

Z: P. Laga
T: 29.11.2015

3/8/2015 Údržba pomníku padlých v I. světové válce Z: A. Vohnický
T: trvale

4/8/2015 Zajistit zpracování projektové dokumentace na 
chodník v ul Nová

Z: P. Laga
T: příští MV
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Bod 9 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří: 

1/9/2015 Sdělit termín realizace opravy chodníku 
v prostoru mezi ul. Zakladatelů a ul. Hliník

V uvedeném termínu se vyjádří: 

Z: 
T: 

2/9/2015 Sdělit termín realizace rozšíření VO v ul. Hliník Z: 
T

3/9/2015 Návrh pozemku k náhradní výsadbě stromů –
sportovní hřiště parc. č. 1174, ze strany od 
hřbitova

Z: 
T

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části (předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Zapsala Naděžda Valachová                                                                      Dne: 23.11.2015

Podpis

Předseda Petr Laga

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- Kancelář primátora


