
Zápis ze 14. jednání Místního výboru místní části Henčlov

ze dne 6.6.2016

Místo konání: Hečlov
Přítomni: Petr Laga – předseda

Martin Jemelka
Ing. Kateřina Hercogová
Naděžda Valachová
Aleš Vohnický

Omluveni:

Hosté: -

Program jednání:
1. Nezařazené fin. prostředky - rozdělení
2. Oprava chodníku ul. Zakladatelů – Hliník – dopracování PDPS
3. Oprava chodníku v ul. Nová – v jaké fázi je příprava PD?
4. Vymyslov – převod pozemků do majetku MP
5. Schválení fin. příspěvku na Dětský den
6. Vnitřní předpis pro kácení stromů
7. Nesouhlas s revokací usnesení RMP – č.1385/41/6/2016

8. Osazení DZ kolem dětského hřiště
9. Provedení deratizace v obci.
11. Ukončení činnosti A. Vohnického ve Výboru pro místní části
12. Různé
13. Úkoly pro členy MV
14. Žádosti a podněty směrované k MMPr
15. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
16. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1
1. Rozdělení nezařazených finančních prostředků rozpočtu MV. 
Celková částka 168 000,- Kč
Rozdělení:

- 5 000,- Kč - spotřební materiál
- 163 000,- Kč - chodníky

Bod 2
MV požaduje dopracovat PD opravy chodníku ul. Zakladatelů – Hliník (kolem zahrady MŠ)
do fáze PDPS, vč. položkového rozpočtu, tak aby mohlo proběhnout stavebně povolovací 
řízení a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Bod 3
Oprava chodníku v ul. Nová – MV vznáší dotaz na pí. Šikulovou, v jaké fázi se nachází 
příprava PD.
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Bod 4
Vymyslov – u veškerých pozemků, na kterých se nachází inž. sítě a komunikace je potřeba 
zajistit převod do majetku MMP. V současné době jsou v majetku státu (Úřad pro 
zastupování státu ve věci majetkových).

Bod 5
TJ Sokol Henčlov požádal MV o poskytnutí finančního příspěvku na Dětský den.
MV souhlasí s příspěvkem – max. do výše 2000 Kč.

Bod 6
Výbor pro místní části
Vnitřní předpis na kácení stromů – MV nemá připomínek

Bod 7
Henčlov - oprava ul. Nová a Martinská -  MV nesouhlasí s revokací usnesení Rady města 
Přerova ze dne 7.4.2016, č. usnesení 1385/41/6/2016, které bylo projednáno na 45. schůzi 
Rady města Přerova. 
MV trvá na zařazení do investičních akcí na rok 2017.

Bod 8
MV vznáší dotaz, jestli je možno osadit na místních komunikacích v obci, kolem dětského 
hřiště DZ, které bude upozorňovat řidiče na nebezpečí vyběhnutí dítěte do vozovky –
navrhujeme DZ B 20a „30“ a A 12b.

Bod 9
MV vznáší požadavek na provedení deratizace v obci.

Bod 10
Areál zemědělského družstva v Henčlově – kravíny mají pronajaté Vietnamci. Chovají kuřata 
a následně zabíjí. Nemají přistavené kontejnery na opad (pálí peří). MV požaduje prověření 
stran umístění kontejnerů na odpad.

Bod 11
P. Aleš Vohnický končí činnost ve Výboru pro místní části. Novým zástupcem za Henčlov byl 
zvolen p. Petr Laga. 

Bod 12
Různé
- podána informace P. Lagou – v letošním roce bude v Henčlově, dle harmonogramu oprav 
inž. sítí, probíhat oprava vodovodního řadu
- podána informace – od 1.6.2016 bylo ukončeno přistavování velkoobjemových kontejnerů 
pro bioodpad. Obnoveno bude od 1.9.2016.
- podána informace – hrací prvek na Vymyslově byl osazen, trávník bude založen. Občané 
jsou spokojeni.
- podána informace – byla zpracována územní studie veřejného prostranství Žeravic a 
Kozlovic. 

Bod 13 – Úkoly pro členy MV
-
Bod 14 - Žádosti a podněty směrované k MMPr
- dopracovat PD opravy chodníku ul. Zakladatelů – Nová do fáze PDPS, vč. pol. rozpočtu
- v jaké fázi se nachází PD na opravu chodníku v ul. Nová
- Vymyslov – pozemky, na kterých se nachází inž. sítě a komunikace je potřeba převést do 
majektu MP
- Oprava ul. Nová a Martinská -nesouhlas s revokací usnesení ze dne 7.4.2016, č. 
1385/41/6/2016, požadavek na realizaci opravy v roce 2017
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- osazení DZ kolem dětského hřiště v obci
- provedení deratizace v obci
- prověření umístění kontejnerů na odpad v areálu ZD – u kravínů
- Oznámení o ukončení činnosti Aleše Vohnického ve výboru pro místní části, nástupcem je 
p. P. Laga

Bod 15 - 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: 

14 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: 

1/14/2016 Dopracování PD na opravu chodníku ul. 
Zakladatelů – Hliník do fáze PDPS vč. pol. 
rozpočtu

2/14/2016 V jaké fázi je PD na opravu chodníku v ul. 
Nová

3/14/2016 Požadavek na převod pozemků ve 
Vymyslově, na kterých se nachází inž. sítě a 
komunikace, do majetku MP

4/14/2016 Oprava ul. Nová a Martinská - nesouhlas 
s revokací usnesení ze dne 7.4.2016, č. 
1385/41/6/2016, požadavek na realizaci 
opravy v roce 2017.

5/14/2016 Osazení DZ kolem dětského hřiště v obci

6/14/2016 Požadavek na provedení deratizace v obci

7/14/2016 Prověření umístění kontejnerů na odpad 
v areálu ZD – u kravínů. 
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Bod 15 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části (předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

1/14/2016 Oznámení o ukončení činnosti Aleše 
Vohnického ve výboru pro místní části, 
nástupcem je p. P. Laga

16 Závěr

Zapsala Naděžda Valachová                                                                      Dne: 18.4.2016

Podpis

Předseda Petr Laga

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- Kancelář primátora


