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Zápis č 19. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec

ze dne 25.7.2016

Místo konání: Újezdec
Přítomni: Radomil Lepič– předseda

Břetislav Vystavěl
Ing. Ivana Kleinová
Marek Hanzlík

Omluveni:
Hosté:

Program jednání:
1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Sečení pozemků, pařezy, postřik
4. Fitness stroje
5. Projekty
6. Akce „Konec léta s hasiči“
7. Různé
8. Úkoly pro členy osadního výboru
9. Žádosti a podněty směrované k MMPr
10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

            11. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

1. Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze.

2. Byl jednohlasně schválen program jednání.

3. Seče, pařezy, postřik

    - na poldru jsou vysečeny břehy, není posečeno dno a není vyčištěna výpusť

    - parcela 408 po několika urgencích není stále posečená

    - žádost o frézování pařezů zůstává bez odezvy

    - TS provedly chemický postřik proti plevelu

    - první seč státu proběhla v červenci, chtěli bychom vědět termín další seče

4. Objednávku na fitness stroje, odpadkové koše a lavičky zaslal předseda MV p. Kašíkové.

5. Předseda zašle žádost na město o informaci, v jakém stádiu je projekt ul. Spojovací, 
projekt na chodník před MŠ a dále v jaké fázi je studie proveditelnosti vodní plochy – poldr.
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6. Akce „Konec léta s hasiči“ proběhne ve spolupráci všech složek 27.8.2016.

7. Různé

7.1 Na jednání výboru se dostavil pan P.Š.. Předložil návrh sportovního nářadí, které   by 
mohlo být umístěno na tréninkové hřiště.

7.2 Na jednání se dostavil Mgr. J.J. s požadavkem na ořez nebo úpravu jasanu za jeho 
zahradou. Do zahrady padají větve, které mohou ohrozit zejména děti, které se na ní 
pohybují.

8 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném 
termínu, tedy do 30ti 
dnů se vyjádří:

1/19/2015 -

2/19/2015 -

9 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném 
termínu, tedy do 30ti 
dnů se vyjádří:

1/19/2015 Požadavek na ořez nebo úpravu jasanu 
za zahradou pana J. Do zahrady padají 
větve, které mohou ohrozit zejména děti, 
které se na ní pohybují.

2/19/2015
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10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném 
termínu, tedy do 30ti 
dnů se vyjádří:

1/19/2015 -

2/19/2015 -

11. Závěr

Další zasedání MV 29. srpna 2016 v 18 hodin.

Radomil Lepič – předseda MV Dne: 25.7.2016

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


