Zápis č. K4/2021
z jednání osadního výboru Kokonín
ze dne 14. 12. 2021
Přítomni:

Michal Jakoubě, předseda, Petr Horák, Lenka Mynářová, Lenka Tomková,
Pavel Mrklas, Josef Hejtmánek , Zdena Květová; Jiří Fiala, člen s hlasem
poradním
Jitka Baláková, Jana Hamplová, Jaroslav Novák
Alena Riedlová

Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 7
Osadní výbor byl usnášeníschopný.
Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se

Program:
1. Materiály zastupitelstva a rady města 16.12.2021
2. Revize účasti řádných členů a rozhodnutí o doplnění nových členů z řad zájemců o členství
3. Informace o aktuálním dění v Kokoníně
4. Různé
Osadní výbor schvaluje program jednání.

7-0-0

1) Materiály ZM
Osadní výbor souhlasí se všemi dodanými materiály pro jednání ZM v tom znění
tak, jak je obdržel.
Závěr: Osadní výbor se všemi navrženými usneseními souhlasí

7-0-0
2) Revize účasti řádných členů a 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 novou členku Petru
Jakouběovou . Zároveň na základě revize docházky řádných členů mu nezbývá než navrhnout
zastupitelstvu města na základě opakujících se neúčastí jednání výboru bez omluvy odvolání členky
Aleny Riedlové.
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.

7-0-0
3) Informace o důležitých akcích v Kokoníně
OV doporučuje aby město podávalo častěji informace o probíhajících důležitých akcích které se týkají
části Kokonín. Nejdůležitější jsou samozřejmě informace ohledně dění „ akce kanalizace „ aby alespoň
jednou za 3 měsíce byly podány aktuální informace, které by bylo dobré dát do měsíčníku i na web, OV
bude na svém webu taktéž publikovat + vytiskne na infotabuli na zastávce v dolním Kokoníně. Jako
další prosíme o ucelené informace o lesoparku , jeho projektu, realizacích, schvalovacích postupech
apod.

Závěr: Osadní doporučuje více informovat občany Kokonína o probíhajících akcích.

7-0-0
1

Různé:
Předseda OV seznámil členy o proběhlé schůzce s primátorem, kde se probíraly další možnosti
řešení participativního rozpočtu, situace kolem korovnaviru a důsledcích.

Zapsal: Michal Jakoubě
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