
Zápis z 12. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 02.06.2020 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Popř. Omluven:  

Popř. Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Informace o stavu realizace montovaného skladu a zastřešení 
zpevněné plochy 

3. Zhodnocení MDŽ 

4. Naplánování dalších akcí v m.č. Popovice 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 Úvod 

 - Předseda přivítal všechny přítomné a poděkoval všem za činnost v nelehkém období 

 epidemie koronaviru. 

Bod 2 - V uplynulém období byl smontován sklad, byly provedeny klempířské práce, 

 provedeno odvodnění, zabezpečení skladu a ostatní potřebné práce.  Dne 13.06.2020 

 bude provedena montáž stanu PREMIUM 5 x 12m. Celková cena této investice (sklad 

 + stan + ostatní práce) byla  ukončena na částce 194 066 Kč. 

Bod 3 - MDŽ se velmi vydařil, zúčastnilo se 37 žen, 5 žen, které se ze zdravotních důvodů, 

 nebo jiných důvodů, nemohlo zúčastnit, bylo  navštíveno osobně členy výboru m.č. 

Bod 4 - Dne 22.08.2020 proběhne na dětském hřišti v ul. U Trati od 14:00 hodin „Sportovní 

 den dětí“. 

 - Dne 19.09.2020 je naplánován na multifunkčním hřišti v ulici U Trati „Fotbálek“ s 

 následným posezením občanů. 



Bod 5 - Dohodnuté práce na rekonstrukci multifunkčního hřiště a opravy dětského hřiště 

 jsou v realizaci. Vše by se mělo stihnout do pořádání „Sportovního dne dětí“. 

 - Svoz BIO odpadu z malých plastových nádob by měl být realizován až do konce 

 listopadu. 

 - Na zřízení multifunkční místnosti v přízemí staré školy se ze strany MMPr stále 

 pracuje, kdy bude hotovo stále nevíme. 

 - Byl vznesen požadavek p. Č. na vyřízení majetkoprávních záležitostí dřívější 

 výstavby garáží na pozemcích v jeho vlastnictví – v této záležitosti se výbor m.č. 

 Popovice nebude angažovat, není to v jeho kompetenci, p.Č. si musí tyto 

 záležitosti vyřídit sám v souladu s platnou legislativou. 

  

Bod 6  Úkoly pro členy MČ: Nejsou 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr: Nejsou 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

Bod 9  Závěr:  Poděkování všem přítomným za aktivní účast na dnešním jednání.  

  Příští výbor se bude konat dne 04.08.2020 v 18:00 hodin. 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda 

 


