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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis ze 4. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 6. února 2019                                        

 

Přítomní: Alena Sochová, Ivo Lacný, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, Antonín Volný, 

PhDr. Marie Monsportová  

 

Hosté: Lukáš Rozsypal, Martin Závodný 

 

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. Seznámení s rozpočtem OV Prchalov na rok 2019. 

2. Projednání kulturních, sportovních a společenských akcí v obci v roce 2019.  

 

Program:  

1. Prosíme o zaslání aktuálního jednacího řádu Osadního výboru Prchalov.  

 

2.  Členové osadního výboru byli seznámeni s rozpočtem OV Prchalov. V měsíci únoru 

budeme požadovat rozpočtových úprav – přesun položek.  

 

3.  Byl projednán návrh na výsadbu aleje Josefa Stanislava Prchala viz – příloha zápisu. 

Zajistit finanční prostředky/granty k výročí revoluce apod. na realizaci akce 

kompetentním odborem.     

 

4.  Na březnové jednání osadního výboru zveme pana starostu města.   

 

5.  Bylo projednáno přepracování webových stránek obce, bude povýšen webhosting na 

vyšší limit z důvodu čitelnosti stránek.  

 

6.  Žádáme o úpravu Pravidel pro financování osadních výborů – možnost proplácení 

DPP-správa webu, proplacení přepravy seniorů při tradičních akcích, pohoštění při 

akcích pro seniory.    

 

7.  Žádáme o opravu asfaltem místní komunikace – dva překopy u č. p. 84.  

 

8.  Žádáme o pravidelné měsíční dosypávání překopů u stavby tunelu – před i za stavbou.  

 

9.  Byly projednány návrhy akcí na rok 2019 – 9. února 2019 – Hasičský ples; 10. února 

2019 Maškarní ples. Svatodušní vycházka 9. června, Svátek matek 2 neděle 12. 

května, pouť 30. června. Termíny dalších akcí budou upřesněny.  
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10.  Zajistit opravu dřevěné vývěsní skříňky u budovy Osadního výboru. Projednat 

případné převedení hliníkové „úřední desky“ pro potřeby OV Prchalov.  

 

11.  Zajistit úklid rozbitého skla u kontejneru na sklo za vhodných podmínek.  

 

12.  Občané si stěžují na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu. Původní drátový rozhlas 

byl slyšitelný. Žádáme o seřízení místního rozhlasu, tak aby bylo rozumět hlášení.  

 

13.  Připravit další sousedská setkání – naplánovat témata a termíny setkání do konce roku 

2019 – 22. 2. 2019. Bude spojeno s ukázkou výroby „síťovky“.     

 

14.  Aktualizací webových stránek obce byli pověřeni M. Rozsypalová, A. Volný.   

 

15.  Žádáme MP o pravidelnou kontrolu povolení průjezdu motorových vozidel průjezdu 

stavbou. Z důvodu zvýšeného průjezdu vozidel bez povolení.  

 

Usnesení:   

1. Prosíme o zaslání aktuálního jednacího řádu Osadního výboru Prchalov. Všech 6 

přítomných členů bylo pro.   

  

2. Byl projednán a schválen návrh na výsadbu aleje „Josefa Stanislava Prchala“.  Všech 

6 přítomných členů bylo pro.   
 

3. Na březnové jednání osadního výboru zveme pana starostu města. Všech 6 

přítomných členů bylo pro.   

  

4.  Žádáme o úpravu pravidel pro financování osadních výborů – možnost proplácení 

DPP-správa webu, proplacení přepravy seniorů při tradičních akcích, pohoštění při 

akcích pro seniory. Všech 6 přítomných členů bylo pro.   

 

5. Žádáme o seřízení místního rozhlasu, tak aby bylo rozumět hlášení. Všech 6 

přítomných členů bylo pro.   
 

6. Žádáme MP o pravidelnou kontrolu povolení průjezdu motorových vozidel průjezdu 

stavbou. Z důvodu zvýšeného průjezdu vozidel bez povolení. Všech 6 přítomných 

členů bylo pro.   
 

 

 

Další jednání proběhne v termínu 6. března 2019 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

   

V Prchalově 6. února 2019     

 

 

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov          


