
Zápis ze 15. jednání Místního výboru místní části Henčlov

ze dne 14.9.2016

Místo konání: Hečlov
Přítomni: Petr Laga – předseda

Martin Jemelka
Ing. Kateřina Hercogová
Naděžda Valachová
Aleš Vohnický

Omluveni:
Hosté: -

Program jednání:
1. Předložení návrhu rozpočtu
2. Odstranění uschlé břízy v ul. U Letiště
3. Schválení fin. příspěvku na drakyádu
4. Souhlas s příspěvkem na infrastrukturu
5. Odstranění propadlých míst v chodnících a komunikacích
6. Cyklostezka – poškozený povrch
7. Úkoly pro členy MV
8. Žádosti a podněty směrované k MMPr
9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
10. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1
MMPr, odboru majetku je nutné předložit návrh rozpočtu.

Předseda MV předloží pí. Brázdové do 15.9.2016  požadavky na rozpočet.

Bod 2
V ulici U letiště, podél silnice II/437, se nachází uschlá bříza. MV vznáší požadavek na 
TSMPr na odstranění.

Bod 3
MV schvaluje finanční příspěvek na pořádání dalšího ročníku drakiády, která se bude konat 
1. října, a to ve výši 1000 Kč.

Bod 4
MV vyslovuje souhlas s příspěvkem pro vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných 
domů za podmínek stejných, jako Újezdec.

Bod 5
Předseda MV p. Laga vstoupí v jednání s pí. Šikulovou z MMPr, odboru majetku a p. Galou 
Jiřím z TsMPr ve věci odstranění propadlých míst v chodnících a v komunikacích v obci 
Henčlov.
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Bod 6
Cyklostezka Přerov – Henčlov má poškozený živičný povrch od kořenů náletového stromu –
v prostoru křížení se silnicí směrem k odkalištím firmy Precheza. Dále je potřeba posekat 
plevelnou trávu v prostoru mezi stromy v aleji podél této cyklostezky.

Bod 7 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění 

1/15/2016 p. Petr Lega předloží návrh rozpočtu               
Z: 
T: 

-

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/ 
Číslo jednání MV/ 
rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění

1/15/2016 Vykácení uschlé břízy v ul. U Letiště, podél 
silnice II/437

2/15/2016 Cyklostezka Přerov – Henčlov má poškozený 
živičný povrch od kořenů náletového stromu –
v prostoru křížení se silnicí směrem 
k odkalištím firmy Precheza.

3/15/2016 Posekat plevelnou trávu v prostoru mezi 
stromy v aleji podél cyklostezky Přerov –
Henčlov.

3/15/2016 Odstranění propadlých míst v chodnících a 
komunikacích.

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

1/15/2016 -

Bod 10 Závěr

Zapsala Naděžda Valachová                                                                      

Dne: 20.9.2016

Podpis
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Předseda Petr Laga

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- Kancelář primátora


