
Zápis ze 12. jednání Místního výboru místní části Henčlov

ze dne 11.4.2016

Místo konání: Hečlov
Přítomni: Petr Laga – předseda

Martin Jemelka
Ing. Kateřina Hercogová
Naděžda Valachová

Omluveni: Aleš Vohnický

Hosté: -

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulé schůze
2. Výstavba prodloužení veřejného osvětlení v ul. Hliník
3. Souhlas s výpůjčkou pozemků pro TJ Sokol Henčlov
4. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. 1305/2, k.ú. Henčlov
5. Schválení inv. akce radou MMP – oprava ul. Nová - Martinská
6. Výbor pro místní části ze dne 24.3 – podány informace
7. Schůze pro přípravu oslav 230 let Henčlova v příštím roce
8. Různé

9. Úkoly pro členy MV
10. Žádosti a podněty směrované k MMP
11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Kontrola úkolů z minulé schůze: 

- ořez stromů na hřišti TJ Sokol i v zahradě MŠ Henčlov je proveden, větve jsou uklizeny
- splněno 

- výběr herního prvku na dětské hřiště ve Vymyslově byl proveden – MV požaduje 
umístit níže uvedený prvek

http://www.alestra.cz/produkty/detska-hriste/splhaci-sestavy/polygon-sestiboky-v-hranolu/

Bod 2

Podána informace P. Lagou – výstavba prodloužení veřejného osvětlení v ul. Hliník probíhá 
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dle harmonogramu, dokončení bude v termínu dle SoD.

Bod 3

MV Henčlov doporučuje schválit výpůjčku pozemků parc. 531 a 1174 v k.ú. Henčlov 
Tělocvičné jednotě Sokol Henčlov na 20let.

Bod 4

MV Henčlov souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1305/2 v k.ú. Henčlov

Bod 5

Oprava komunikace Nová – Martinská, kterou MV urguje několik let, byla schválená na 
zasedání Rady MMP. Realizace této akce je předpokládaná v roce 2017. Je potřeba zajistit 
časovou koordinaci opravy silnice a opravy vodovodu (VaK Přerov) v této lokalitě. Na 
rekontrukci chodníků v úseku opravované vozovky, tj. v ul. Nová a Martinská  nebude mít MV 
fin.prostředky.

Bod 6

Byly podány Informace ze zasedání Výboru pro místní části, ze dne 24.3. Mimo jiné je 
možnost v obci osazení cedulí zákaz podomního prodeje. MV nemá zájem. 

Bod 7

Schůze místních složek ohledně přípravy oslav 230 let založení Henčlova proběhne v úterý 
19.4 v 18.30 hod. v Klubu důchodců. Oslavy se budou konat v příštím roce (1787 – 2017). 

Bod 8

Různé

-

Bod 9 – Úkoly pro členy MV

-

Bod 10 - Žádosti a podněty směrované k MMPr

- umístit vybraný herní prvek na Vymyslov

- zajistit časovou koordinaci opravy MK ul. Nová, Martinská a opravy vodovodu (VaK Přerov) 
v této lokalitě

Bod 11 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

-

Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
Z: 
T: 

Žádosti a podněty směrované k MMPr
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Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

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

1/12/2016 Umístit vybraný herní prvek na Vymyslov

2/12/2016 Zajistit časovou koordinaci oprav MK Nová, 
Martinská a opravy vodovodu (VaK Přerov) 
v této lokalitě

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: 18.4.2016

Podpis

Předseda Petr Laga

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- Kancelář primátora


