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Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              
dne 22. 5. 2019 
 
 
Bod programu:  Zápis z jednání osadního výboru  
 
 
 
 
Přílohy:  - důvodová zpráva 
  - zápis + prezenční listina  
  
 
Návrh usnesení: 
a) určuje počet členů osadního výboru – 7 členů 
b) ZM odvolává předsedu osadního výboru p. Adama Gálika, BA a volí 
 předsedou  osadního výboru p. Jana Kavalce. 
c) ZM určuje členky osadního výboru Janu Kavalcovou a Janu Vebrovou. 
d) ZM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum: 10. 5. 2019 
Bc. Alena Vargová, vedoucí 
odboru org. a vnitř. věcí 
 
 
 
 

Jméno, příjmení, funkce,  
datum:  10. 5. 2019 
Adam Gálik, předseda OV 
 

Jméno, příjmení, funkce 
datum: 10. 5. 2019 
Adam Gálik, předseda OV 
 
 
 

 



Materiál pro jednání ZM 22. 5. 2019 
 
 
Název materiálu:   Zápis z jednání osadního výboru konaného dne 26. 1. 
2019  – důvodová zpráva 
 
 
 ZM je předkládán zápis z jednání osadního výboru v části obce Mikulov, ulice 
Mušlov, který se konal 26. 1. 2019. Členové osadního výboru navrhují změnu předsedy 
výboru a rozšíření o další 2 členky. 
ZM město na svém ustavujícím jednání 31. 10. 2018 stanovilo, že osadní výbor bude 
pětičlenný. Předsedou byl zvolen Adam Gálik a členy byly zvoleny Zuzana Pudelková, David 
Svoboda, Jan Kavalec a Vladimír Vébr.   
Podle § 120 a § 121 zákona o obcích: 
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen 
"osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí 
zastupitelstvo obce. 
 (2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té 
části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. 
 (3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. 
 
 § 121 
 (1) Osadní výbor je oprávněn 
 a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce 
a rozpočtu obce, 
 b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, 
pokud se týkají části obce, 
 c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k 
trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. 
 
 (2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být 
uděleno. 
 
Součástí zápisu jsou tyto požadavky: 
1) dokončení odpočinkové zóny 
2) zapůjčení pozemku a vybudování dětského hřiště 
3) odstranění kontejnerů 
4) úprava a údržba zeleně 
5) řešení situace ohledně tlaku vody 
 
K bodu č. 1 a 2) 
Dle sdělení Bc. Krčmová byla společně s paní místostarostkou S.Chludilovou na místě 
samém, kde se domluvil další postup. Vybranou plochu na odpočinkové místo osadníci 
vyčistili od náletů a keřů, město zařídí srovnání terénu, zadá projekt na umístění mobiliáře 
(lavičky, stoly, odpadkový koš), ohniště a herních prvků. 
Mobiliář a herní prvky pořídí město. Další péči o odpočinkové místo převezmou osadníci, s 
tím že provozní kontroly a hlavní roční kontrolu herních prvků zajistí město. 
 



Dále se vyjádřila Ing. Sněhotová, že na místě samém byly s projektantkou, která  naprojektuje 
postavení mobiliáře a dětských herních prvků i se zelení. Terén se bude v nejbližší době 
srovnávat. Kraj silnice by měl být pravidelně sečen TEDOSem po konzultaci, kdy je tráva 
vysoká. 
 
K bodu 3) 
Dle sdělení Ing. Sněhotové veřejné sběrné místo město nemůže zrušit, z důvodu zákona o 
odpadech, který nařizuje, že obec musí mít veřejná místa tříděného odpadu. 
 
K bodu 4) 
Informace Ing. Sněhotové: 
V roce 2018 se na jaře dělaly úpravy okolo cesty vedoucí do Mušlova, čistila se levá strana 
cca 3 metry k poli a po pravé straně se kácely stromy. 
Dále se upravovalo zastavení nahoře, na základě žádosti výboru, kde si měla být lavička 
(zatím tam není).  
Výbor měl dvě akce a to na jaře Ukliďme česko…kdy vyčistili levou stranu cesty od odpadků 
a něco vyřezali. Akce na podzim…vyřezali všechny keře nahoře naproti zastaveníčku až 
k bývalému družstvu. 
 
 
 
V Mikulově dne 13. 5. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 






















	osadní výbor_košilka
	Zastupitelstvo města Mikulov
	Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              dne 22. 5. 2019
	Bod programu:  Zápis z jednání osadního výboru

	osadní výbor_důvod
	Název materiálu:   Zápis z jednání osadního výboru konaného dne 26. 1. 2019  – důvodová zpráva
	K bodu 4)
	Informace Ing. Sněhotové:
	V Mikulově dne 13. 5. 2019

	zápis z osadního výboru

