
Zápis č. 31 z  jednání Místního výboru místní části Popovice 

ze dne 11.9.2018 

Místo konání:  Popovice 

Přítomni: Röss Vladimír - předseda 

 Pavlištík  Vladimír 

 Horký  Roman 

 Venský  Josef 

  

Omluveni: Ing. Tyksová  Irena 

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Pergola u hřiště 

3. Kanalizační  vpustě  - zanešené  

4. Návrh rozpočtu na rok 2019 

5. Houpadlo na hřišti -odcizení 

6. Úkoly pro členy osadního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9.  Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Schůzi zahájil předseda a omluvil Ing.Tyksovou – dovolená. 

 

Bod 2 

Dne 28.7.2018 nabylo právní moci společné rozhodnutí  č. 56/2018  -  Územní rozhodnutí  a 
Stavební povolení pro stavbu pergoly na hřišti v Popovicích. Taktéž byly Magistrátem 
odsouhlaseny potřebné finanční prostředky. Nyní bude panem Kašpárkem připravena žádost  
na odbor  PRI na vysoutěžení  zhotovitele. Panu Kašpárkovi byly poslány typy od Místního 
výboru na fy., které by bylo možné oslovit také na podání cenových nabídek.   

 

Bod 3 

U autobusové zastávky v Popovicích na straně ve směru od Lýsek, je ucpaná kanalizační 
vpusť a v případě deště se tvoří velká kaluž vody. Projíždějící auta tak znečišťují čekající 
občany. Stejně je i zanešená dešťová vpusť na druhé straně autobusové zastávky , která je 
umístěna v zeleném obecním prostranství mezi domy č.p.23 orient.16 a  č.p.37 orient.18. 
Tato kanalizační vpusť není ani osazena mříží a při deštích se mezi domy tvoří velká kaluž, 
která znesnadňuje přístup do výše uvedených nemovitostí. 
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Bod 4 

Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2019. 

S ohledem na krácení dotace o částku dodanou na stavbu pergoly bylo navrženo toto dělení. 

192.000,- Kč   -  drobné  opravy v Místní části 

 17.000,- Kč    -  kultura 

1.000,-   Kč     -  údržba, kancelářské potřeby  

 

 

Bod 5 

V červenci  bylo odcizeno jedno  houpadlo  z dětského hřiště. Krádež byla  řešena  sepsáním 
protokolu na policii ČR  a  Magistrát požádal o finanční náhradu příslušnou pojišťovnu. Po 
poukázání  příslušné  částky bude instalováno  nové  houpadlo.  S ohledem na polohu hřiště, 
časté poškozování ochranných sítí, vybavení dětského hřiště a v dohledné době  zhotovení 
pergoly, Místní výbor žádá o umístění kamery, které příslušnou oblast bude sledovat. 

     

Bod  6  Úkoly pro členy  místního  výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

   J.Venský -  informace z komise pro MČ  T. průběžně 

 

 

Bod  7   Žádosti  a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

1/28/2018 Vyčištění  Vinarského  potoka  

T: trvá 

 Výsadba zeleně u památníku  

T: trvá 

 Instalace  kamery na dětském hřišti 
V červenci  bylo odcizeno jedno  houpadlo  
z dětského hřiště. Krádež byla  řešena  
sepsáním protokolu na policii ČR  a  Magistrát 
požádal o finanční náhradu příslušnou 
pojišťovnu. Po poukázání  příslušné  částky 
bude instalováno  nové  houpadlo.  S ohledem 
na polohu hřiště, časté poškozování 
ochranných sítí, vybavení dětského hřiště a 
v dohledné době zhotovení pergoly, Místní 
výbor žádá o umístění kamery, které 
příslušnou oblast bude sledovat. 

 

T: 
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Bod 8   Žádosti  a podněty k Zastupitelstvu 

 
Pořadí/číslo 

Jednací 

MV/rok 

Zadání úkolu 

(požadavku) 

Zodpovědnost 

Termín 

Plnění 

    

  
     

 

Bod  9  Závěr 

Schůzi ukončil předseda.  

 

Zapsal:  Röss   Vladimír 

 

Popovice  15.9.2018 

 

 


