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Zápis č. K3/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 19. 3. 2019 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Jitka Baláková, Antonín Bobek, Petra 
Jakouběová, Lenka Mynářová, Jaroslav Novák, Alena Riedlová, Josef Šikola, 
členové; Jiří Fiala, člen s hlasem poradním 

 

Omluven: Petr Horák, člen 

 

 

Hosté: Jana Hamplová, Pavel Mrklas, Zdeňka Květová, Lenka Tomková, Milan 
Fukal, Petr Klápště, Jan Štol 

 

Usnášníschopnost: z celkového počtu členů 9, přítomno 8.  
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Představení aktuální situace TJ Sokol Kokonín – Milan Fukal 

2. Materiály zastupitelstva  

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

4. Pozvánky a novinky (Různé) 

Osadní výbor schvaluje program jednání. 

8-0-0 

1) Představení aktuální situace TJ Sokol Kokonín 

Vzhledem k dalšímu plnohodnotnému fungování TJ je zcela zásadní 

rekonstrukce hřiště, která za daných podmínek není možná bez dotace. 
Ohledně pomoci města bylo již s minulým vedením radnice jednáno a 
vyhotovený projekt na UMT je již na SMJN. Milan Fukal potvrdil zájem TJ 

Sokol Kokonín, aby se zrekonstruované hřiště stalo veřejným sportovištěm 
využitelným místními MŠ a ZŠ. 
 

Zdeňka Květová – škola nutně potřebuje prostor pro venkovní tělovýchovu a 

město je povinno ze zákona škole prostory pro tělovýchovu umožnit, takže se 
jedná i o důležitou otázku z pohledu města jako zřizovatele školy. 
 

Alena Riedlová – připomíná možnost zvážit propojení areálu hřiště 
s autocvičištěm jako ucelený prostor, který by kromě aktivit na hřišti 

umožňoval i cykloaktivity. 
 
Petr Klápště – navrhuje obnovit komunikaci s městem, aby se nové vedení 

s hotovým projektem blíže seznámilo a zaujalo k němu svůj postoj. 
     

Závěr: Osadní výbor žádá přítomné zástupce města o domluvení 
schůzky k hotovému projektu s náměstky primátora Štěpánem Matkem 
a Davidem Mánkem. Podnět doplnit do tabulky priorit osadního výboru. 

8-0-0 
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2) Projednání materiálů ZM konaného dne 21. 3. 2019 

Program ZM neobsahuje žádný bod týkající se Kokonína. 

Závěr: Osadní výbor nemá k programu ZM připomínky. 

8-0-0 

3) Kontrola úkolů z minulého zasedání  

Větší bezpečnost u fotbalového hřiště – pokusit se udělat nábor mezi 

místními obyvateli na dobrovolného pomocníka pro hlídání přechodu u 
fotbalového hřiště v čase od 7:10 do 8:00 hodin a vymyslet vhodný slogan 
tohoto projektu, který by obyvatele oslovil a zaujal (příklad: „Babičko, ochraň 

si své dítě!“…) 

Závěr: Osadní výbor podporuje jako koncepční systémové řešení 
vyhledat dobrovolníka k přechodu jako pilotní projekt svého druhu ve 

městě a chopí se iniciativy v tomto směru. Dočasně však trvá na 
přemístění strážníka MP od poptávkového přechodu ve Vrkoslavicích ke 

zmíněnému rizikovému přechodu do Kokonína v pracovních dnech 
v čase od 7:10 do 8:00 hodin. Podnět ponechává zařazený ve své 
tabulce priorit mezi prioritami 1. 

8-0-0 

 

Termíny plnění priorit – Jan Štol informoval o domluveném termínu 

schůzky u náměstka primátora pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka 
věnované podnětům OV, na které bude přítomen i předseda OV Michal 

Jakoubě, ve středu 3. 4. 2019 od 15:00 hodin. 

Závěr: Osadní výbor bere na vědomí. 

8-0-0 

 

Přesné informace a harmonogram v souvislosti s plánovanou výstavbou 

kanalizace – Jan Štol informoval o řešení tím, že radnice zpracuje 
požadovaný materiál a ten bude zveřejněn v letošním květnovém vydání 
Jabloneckého měsíčníku. 

Závěr: Osadní výbor bere na vědomí. 

8-0-0 

 

Stránky OV Kokonín v rámci městského webu – Petr Klápště informoval o 
postupném zavádění nových funkcí v rámci městského webu s tím, že zápisy 

z jednání OV budou ve své ryzí podobě zveřejněny zhruba do měsíce. 

Závěr: Osadní výbor bere na vědomí. 

8-0-0 
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4) Různé 

Diskuze: 

Petr Klápště informoval členy OV o skutečnosti, že město zřizuje Dopravní 
komisi, která bude řešit podněty související s dopravní situací ve městě. 

Na dotaz ohledně nejbližší budoucnosti budovaného lesoparku Petr Klápště 

vysvětlil současnou situaci a informoval o tom, že projekt se aktuálně 
připravuje do stádia Územního rozhodnutí. 

Závěr: Osadní výbor žádá nově vzniklou Dopravní komisi města 
seznámit se všemi podněty, které v této oblasti podal a jsou 
zapracovány do tabulky priorit. Materiál týkající se aktuální situace 

budování lesoparku žádá zveřejnit v Jabloneckém měsíčníku. 

8-0-0 

 

Michal Jakoubě navrhuje pomoci městu odlehčit současný problém 
informovanosti občanů s prací OV zavedením odkazu na webových 

stránkách města na stránky OVKOKONIN.CZ, kde by byly zveřejňovány 
zápisy, seznam členů a dlouhodobé úkoly (návrh http://uklid-
rekra.cz/ovkokonin/ovkokonin/) do doby, než bude problém komplexně 

vyřešen městem. 

Závěr: Osadní výbor žádá město o vyjádření k návrhu. 

8-0-0 

 

Ze vzájemné debaty vzešel návrh, že v Jabloneckém měsíčníku by mohly být 

zveřejňovány informace z osadních výborů, ať již řešené v čase aktuálním, 
nebo dlouhodobé.  

Závěr: Osadní výbor žádá město o vyjádření k návrhu. 

8-0-0 

 

Příští jednání výboru 

Další termíny jednání budou vždy v úterý od 18:00 před jednáním 
zastupitelstva. Pro následující měsíce se jedná o dny: 9. 4., 21. 5., 18. 6. 
 

zapsal Jan Štol, kontroloval Michal Jakoubě  

http://uklid-rekra.cz/ovkokonin/ovkokonin/
http://uklid-rekra.cz/ovkokonin/ovkokonin/

