
Zápis ze 9. jednání Místního výboru místní části Henčlov

ze dne 4.1.2016

Místo konání: Hečlov
Přítomni: Petr Laga – předseda

Martin Jemelka
Ing. Kateřina Hercogová
Naděžda Valachová
Aleš Vohnický

Omluveni: -

Hosté: -

Program jednání:
1. Zhasnutí vánočního stromu
2. Čištění chodníků od sněhu
3. Zásyp jámy po vykáceném stromu
4. Vykácení tújí na hřbitově
5. Úkoly pro členy osadního výboru
6. Žádosti a podněty směrované k MMP
7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

V pátek 8. ledna bude zhasnuto vánoční osvětlení stromu v parku u zastávky MHD. 
Současně budou sundány ozdoby.

Bod 2

Po Novém roce, kdy napadl sníh, nebyl vydán pokyn z TSMP p. J.V. (v Henčlově provádí 
údržbu veřejných ploch), aby očistil chodníky u mateřské školky a autobusových zastávek. 

Bod 3

Na hřišti, které má pronajaté TJ Sokol Henčlov, byla vykácená třešeň a zůstala jáma po 
odstranění kořene. Nutno jámu neprodleně zasypat, protože se v ní začínají hromadit 
odpadky.

Bod 4

Občané z Henčlova požadovali vykácet túje na hřbitově, protože znečišťují opadajícími 
suchými větvičkami hroby a jejich okolí. Byla podána informace z MMP, odboru majetku, od. 
pí. Doupalové, že túje není možné pokácet, protože stromy nejsou suché.
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Bod 5

MV požadoval v zápise ze 4. 5. 2015 osazení DZ na komunikaci do Vymyslova - B20a 
30(40) km/hod. a chodci na vozovce. Do dnešního dne nebyla podána informace stran 
tohoto požadavku.

Bod 6 – Úkoly pro členy osadního výboru

- Zhasnutí vánočního osvětlení stromu, sundání ozdob

- Zásyp jámy po vykáceném stromu

-

Bod 7 - Žádosti a podněty směrované k MMPr

- osazení DZ na komunikaci do Vymyslova

Bod 8 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

-

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/9/2016 Zhasnutí vánočního osvětlení stromu, sundání 
ozdob

Z: M. Jemelka
T: 8.1.2016

2/9/2016 Zásyp jámy po vykáceném stromu Z: M. Jemelka
T: 16.1.2016

Bod 7 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: 

3/9/2016 Osazení DZ na komunikaci do Vymyslova

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

-
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Zapsala Naděžda Valachová                                                                      Dne: 13.1.2016

Podpis

Předseda Petr Laga

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- Kancelář primátora


