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Zápis č. K01/2020 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 21. 01. 2020 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Jitka Baláková, Petr Horák, Lenka Mynářová, 
Jana Hamplová, Lenka Tomková, Pavel Mrklas, Zdena Květová, Jaroslav 
Novák, členové; Jiří Fiala, člen s hlasem poradním 

 

Omluveni: Petra Jakouběová, Alena Riedlová, členky  

Neomluven:   

Hosté: J. H.  

Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 9  
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Materiály zastupitelstva a rady města 23. 1. 2020 

2. Změna názvu zastávek MHD 

3. Odměny za působení v OV 

4. Rezignace člena OV 

5. Rozhodnutí o doplnění nových členů z řad zájemců o členství 

6. Změna času schůzí OV 

7. Různé       

1) Materiály ZM a RM 

Osadní výbor souhlasí se všemi dodanými materiály pro jednání ZM i RM v tom znění  
tak, jak je obdržel.  

Závěr: Osadní výbor se všemi navrženými usneseními souhlasí 

9-0-0 

2) Změna názvu zastávek MHD 

Osadní výbor obdržel informaci o projednávání žádosti majitele klubu WOKO na přejmenování 
zastávky Kino Oko na Klub Woko, s tím, že OV má možnost předložit případné návrhy 
k přejmenování zastávek v katastru Kokonín. Po diskuzi se členi shodli, že žádné změny nejsou 
potřeba. 

Závěr: Osadní výbor nepožaduje změny názvů zastávek MHD 

9-0-0 

3) Odměny za působení v OV 

Předseda informoval o zaslaných podkladech k odměnám, které zaslala pracovnice MMJN, 

které byly zpracovány podle zápisů o docházkách jednotlivých členů. Předseda odsouhlasil, že 

odměny přebere osobně a na dalším zasedání předá proti podpisu členům. 

Závěr: Osadní výbor bere informaci na vědomí.      9-0-0 
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4) Rezignace člena OV 

Člen OV Petra Jakouběová  podala rezignaci k 1. 1. 2020 z osobních důvodů. 

Závěr: Osadní výbor bere informaci na vědomí.      9-0-0 

 

 

5) Rozhodnutí o doplnění nových členů z řad zájemců o členství 

Na základě platných Zásad zakládání osadních výborů navrhuje OV Kokonín zastupitelstvu 

města dovolit do jeho řad na základě osvědčení ve stanovené zkušební době nového člena J.H. 

Závěr: Osadní výbor souhlasí s podaným návrhem na obměnu svých členů podle platných 

Zásad zakládání osadních výborů přijatých zastupitelstvem města 21. 2. 2019 Usnesením 

ZM/34/2019.  

9-0-0 
 

6) Změna času schůzí OV 

Přítomní se v diskuzi shodli přesunout termíny schůzí OV na 17.30 hodin. 

Závěr: Osadní výbor bere informaci na vědomí.      9-0-0 

 

Různé: 

Předseda seznámil členy s plánem navštívit Jana Štola s aktualizovanou tabulkou, aby posléze 
získal odpovědi od MMJN na informační portál www.mykokonin.cz, kde se bude OV snažit 
občanům podávat co nejaktuálnější informace k daným bodům. Pro OV je potěšující informace 
o možnosti inzerovat v JM informace týkající se městské části Kokonín a OV. 

 

  

Zapsal: Michal Jakoubě  

 

 

 

 

http://www.mykokonin.cz/

