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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis ze 5. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 6. března 2019                                        

 

Přítomní: Alena Sochová, Ivo Lacný, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, Pavel Dušánek, 

Antonín Volný, PhDr. Marie Monsportová  

 

Hosté: Ing. Arch. Jan Malík  

 

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 zprávy o stavu životního prostředí v obci  

2. Projednání zprávy o stavu dopravní bezpečnosti v obci  

 

Program:  
1. Byla projednána zpráva o stavu životního prostředí v obci. Žádáme TS o umístění 

odpadkových košů včetně sáčků na psí exkrementy – u podchodu, u Horklů, na konci 

Bílovecké ulice. Prosíme o vyčištění, od náletových dřevin, druhou polovinu příkopu 

Bílovecké ulice a o vyčištění chodníků po zimě. Chtěli bychom požádat o znovu 

instalaci dopravní značky „30“, která je spadlá v příkopu.  

 

2.  Byla projednána zpráva o stavu dopravní bezpečnosti v obci. Žádáme městskou policii 

o kontrolu rychlosti, a povolení průjezdu stavbou. Z důvodu zvýšeného průjezdu 

vozidel bez povolení. 

 

3.  Starosta města byl seznámen s nutností pořídit nové židle do budovy Osadního výboru, 

bylo by potřebné najít dotační titul pro pořízení vhodného mobiliáře.  

 

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

 

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

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

akcích pro seniory.    

 

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

 

7.  Žádáme realizátora stavby o pravidelné měsíční dosypávání překopů u stavby 

tunelu – před i za stavbou.  
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8.  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.  

 

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

 

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

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

 

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

2019 – 29. 3. 2019.  

 

12.  Byla představena aktualizovaná podoba webových stránek obce. ¨ 

 

 

Usnesení:   

1. Prosíme o zaslání aktuálního jednacího řádu Osadního výboru Prchalov. Všech 7 

přítomných členů bylo pro.   
  

2. 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 7 přítomných členů bylo pro.   

 

3. Žádáme o seřízení místního rozhlasu, tak aby bylo rozumět hlášení. Všech 7 

přítomných členů bylo pro.   
 

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

stavbou. Z důvodu zvýšeného průjezdu vozidel bez povolení. Všech 7 přítomných 

členů bylo pro.   
 

 

 

Další jednání proběhne v termínu 3. dubna 2019 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

   

V Prchalově 8. března 2019     

 

 

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov          


