
Zápis z 11. schůze MV Dluhonice
ze dne 8.12.2015

Místo konání: Velký sál kulturního domu

Přítomni: Pavel Ježík
Rostislav Hlávka
Jarmila Pfeilerová
Michaela Polášková
Libuše Dokoupilová

Host:

Program jednání:

1. Úvod
2. Komunální záležitosti
3. Úkoly pro členy osadního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr
5. Závěr

1. Předseda přivítal přítomné členy MV a hosty.

2. investiční výstavba

-prodloužení veřejného osvětlení  ulice K nadjezdu

MV byl odborem MAJ osloven a vyzván k odsouhlasení částky 20 tis Kč za účelem 
vypracování projektové dokumentace na tuto akci

Usnesení:  MV souhlasí s vyčleněním finanční částky v dané výši na tuto akci

3. v zápise č 8 ze září  - bod 6 –reklamace - byl uveden požadavek dořešení závady před 
konkrétním objektem na základě stížnosti zde bydlícího občana.

Obdrželi jsme informaci, že pracovník na místě konstatoval soulad s projektem. Konec.

Máme za to, že tato problematika měla býti a bude řešena osobně se stěžovatelem za účasti 
odpovědného pracovníka a dojde k vyjasnění důvodu a oprávněnosti stížnosti a následný 
postup řešení.

4. Kulturní záležitosti

MV společně se Svazem žen dohodli spolufinancování adventních akcí.  Nevyčerpané finance 
z oblasti kultura mohou býti převedeny na příští rok a není nutno vše dočerpat do konce roku.

Informace ve věci jubilantů pro rok 2016
Místní výbory se dohodly, že otázce jubilantů se budou podílet na věcných darech, hlavně těch 
květinových.



MV se usnesl, že případě zasloužilých kulatin (80, 85, 90 a dále každý rok), na které město 
Přerov přispívá věcnými dary, se bude též podílet prezentem ve výši cca 400 – 450 Kč z fondu 
kultury.

5. Opravy a údržba

- Podnět občanů – autobusová zastávka  Dluhonice – konečná,  požadavek sanace 
vnitřních omítek a obnova výmalby

Záležitost bude řešena v roce 2016

- Probíhá plánovaná oprava schodiště před č.p.1,

Bod 6 - Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín 
Plnění

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

Závěr
Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví, pěkný advent, veselé Vánoce, atd.

Příští schůze proběhne dne 12.1. v 17:00 ve velkém sále KD

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda


