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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis z 35. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 7. března 2018                                        

 

Přítomní: Alena Sochová, Ivo Lacný, Jana Kopková, Mgr. Dan Kuliha, PhDr. Marie 

Monsportová, 

 

Omluveni: Jaromír Neussar, Věra Volná 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Kontrola zápisu a přijatých usnesení z jednání OV 

3. Hlavní program 

4. Organizační záležitosti  

5. Usnesení  

 

Průběžná kontrola: 

 

Hlavní program:  

1. Projednání požadavků na TS Příbor v roce 2018   

2. Zpráva o stavu příprav na stanovené akce v oblasti drobných oprav a údržby 

majetku města v užívání OV Prchalov   

 

Program: 
1.  Byla projednána správa webových stránek obce Prchalov. Je potřeba doplnit informace 

na webové stránky. Členové Osadního výboru připraví podklady pro vstupní 

informace na webové stránky obce.  

 

2.  Požadavky na Technické služby Příbor v roce 2018:  

 Žádáme o pravidelnou údržbu zeleně v obci; 

 Úklid po zimní údržbě;  

 Dokončit terénní úpravy u dětských prvků na hřišti; 

 

3.  Opravy a údržba majetku města v užívání OV Prchalov jsou prováděny průběžně dle 

požadavků a potřeby.  

 

4. Drobné opravy a údržby v obci a jejich financování z prostředků kap. 6171:  

 Prosíme o instalaci stojanu na kola u budovy Obecního domu v Prchalově; 

 Prosíme o instalaci odpadkových košů u autobusových zastávek U Simprů, 

autoservis Jahn;  

 Prosíme o zajištění popelnice na směsný odpad k budově Osadního domu. 

         

5. Příprava oslav 220. výročí obce Den obce. Akce proběhne 9. června 2018 od 13 hodin.  
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6.  Požadavky na pozáruční opravy budovy osadního domu:   

 pod kuchyní ve sklepě teče odpad; 

 do poslední sklepní místnosti vpravo prosakuje vlhkost přes obvodovou zeď do 

místnosti;  

 prosakuje nadstřešení nad terasou (cetrisové desky)  

 vypadávají kliky ve všech dveřích  

 

 

 

Další jednání proběhne v termínu 4. dubna 2018 v 19 hodin.                                                                                         

 

 

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

       

 

                       

V Prchalově 14. března 2018     

 

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov            


