
1 
 

Zápis č. K02/2020 
z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 18. 02. 2020 
Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Jitka Baláková, Petr Horák, Lenka Mynářová, 

Jana Hamplová, Lenka Tomková, Pavel Mrklas, Zdena Květová, Jaroslav 
Novák, Alena Riedlová členové; Jiří Fiala, člen s hlasem poradním 

 

Omluveni: Petra Jakouběová  
Neomluven:   
Hosté: Josef Hejtmánek, Marek Drápal  
Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 10 
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 
Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  
1. Materiály zastupitelstva a rady města 20.2.2020 
2. Informovanost akce „ Rádelský mlýn „ 
3. Participativní rozpočet 
4. Pamětní deska Dieter Klein 
5. Automatické zvonění na hřbitovní kapli 
6. Bod 22. pro ZM 

      

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 

10-0-0 
2) „ Rádelský mlýn „  
OV by byl rád, kdyby občani dostávali například v měsíčníku průběžné informace o objížďkách, 
které budou v rámci akce rekonstrukce křižovatky probíhat. Doposavad jsme řešili mírný 
provoz v ulicích Dalešická a Na svahu, v době kdy bude probíhat rekonstrukce se situace o dost 
zhorší a o hodně více lidí si těmito ulicemi zkracovat cesty. V případě zhoršení bude OV 
požadovat upravení dopravního značení v dotčených lokacích. 

10-0-0 
3) Participativní rozpočet  
OV pžaduje informaci jak pokračuje participativní rozpočet. Na sezení s primátorem ke konci 
roku bylo přislíbeno, že veškeré podněty všech částí města se budou realizovat a kdyby ne 
z peněz připravených na tyto akce, tak podle informací na schůzce to bude realizováno 
z rozpočtu města. K tomuto budu se i jednalo o terénních úpravách před Kultrurním domem,  
prořezání ( pokácení ) stromů, výsadba nových apod.,ovšem tato akce byla v plánech 
participativního rozpočtu. 

10-0-0 
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4) Pamětní deska Dieter Klein 
Pan Drápal Osadnímu výboru představil svůj úmysl iniciovat umístění pamětní desky na rodný 
dům významnému rodákovi z Kokonína Dietru Kleinovi , který zároveň značnou část své 
aktivity kunsthistorika venoval Jablonci a okolí. 
Závěr: Osadní výbor doporučuje tento záměr uskutečnit 

         10-0-0 
 

5) Automatické zvonění na hřbitovní kapli 
Pan Drápal Osadnímu výboru představil projekt automatického zvonění na hřbitovní kapli 
v Kokoníně. Jednalo by se o automatický systém, který by zvonil ve 12.00 a v 18.00 hodin. 
Pan Drápal již předjednává situaci s majitelem kaple ( pan Kopal ), který souhlasí, dále již má 
připravené i cenové kalkulace a dodá i vše co by mělo být potřeba pro realizaci. OV 
doporučuje tuto akci zařadit do rozpočtu města. 
Závěr: Osadní výbor doporučuje tento záměr uskutečnit 

         10-0-0 
 

6) Bod 22. pro ZM 

Probíhala diskuze k bodu 22, kterou rozvířil pan Klápště, s výsledkem, že OV by byl rád, kdyby i 
tyto informace byly označeny v podkladech od města jako pro Osadní výbory, rádi bychom, aby 
vše co se týká i maličkostmi městských částí bylo vedeno jako info pro OV. Tento bod se týkal 
všech OV, ale označen nebyl, tak ho nikdo ani nebral v potaz. V následne diskuzi k bodu 22 jsme 
zaujali souhlasné stanovisko. 

          10-0-0 
 

  

Zapsal: Michal Jakoubě  
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