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OSADNÍ VÝBOR MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ JIČÍN - LOUČKA 

 

Zápis č. 1. 

z jednání Osadního výboru dne 15. ledna 2019 v Klubu seniorů Loučka. 

 

přítomni: J. Kotas, V. Dokulil, A. Elicer, Ing. J. Hub, J. Knop, P. Liška,  

Mgr. H. Micková, Mgr. L. Pístecký, J. Šimíček, RNDr. M. Štěpánová 

omluveni: P. Jaroň 

nepřítomni:  
hosté: starosta města Bc. S. Kopecký 

program: I.   Zahájení, přivítání přítomných, schválení programu 

 II.  Volba místopředsedy OV  

 III. Seznámení s Jednacím řádem OV 

   IV. Návrh způsobu, obsahového zaměření a dnů jednání OV 

   V.   Různé  

K bodu I. 

 

Předseda OV p. Kotas přivítal na této první ustavující schůzi Osadního výboru (dále jen 

OV) v novém volebním období 2018-22 přítomné členy OV a starostu města jako hosta, 

omluvil nepřítomného člena a přednesl program jednání, který byl schválen bez 

připomínek. 

Usnesení: 

I/1  - Osadní výbor schvaluje program jednání. 

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0  

 

V úvodu jednání vystoupil s příhovorem starosta města p. Kopecký, který krátce představil 

předsedu OV p. Kotase, ocenil práci OV Loučka v předcházejícím období, jehož byl členem. 

Poté popřál novému OV hodně elánu do náročné práce, při čemž zároveň  zdůraznil článek 

z Jednacího řádu výboru ZM o možnosti odvolání člena OV v případě tří neomluvených 

absencí.  

Předseda OV p. Kotas poděkoval panu starostovi za účast na jednání s přáním dobré 

vzájemné spolupráce. Poté představil členy OV. 

 

K bodu II. 

 

Předseda OV p. Kotas provedl vzájemné představení členů OV a seznámil přítomné 

s nutností schválit místopředsedu OV, který v případě nepřítomnosti předsedy jej 

zastupuje (viz. Jednací řád výborů).  

Poté, co se na dotaz k přítomným, kdo by měl zájem vykonávat funkci místopředsedy nikdo 

nepřihlásil, podal předseda návrh na Ing. Josefa Huba, který s návrhem vyslovil souhlas. 

Přítomni všemi hlasy návrh schválili.  

 

 

 



Usnesení: 

I/II - Osadní výbor schvaluje volbu místopředsedy pana Ing. Josefa Huba. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1  

 

K bodu III. 

 

Předseda p. Kotas zdůraznil některé důležité pasáže Jednacího řádu výborů ZM 

s některými specifikami pro Osadní výbory s tím, že předpokládá, že si všichni členové 

OV Jednací řád, kterým jim zaslal e-mailem s pozvánkou,  prostudovali. 

Vzhledem k tomu, že přítomni nevznesli k Jednacímu řádu žádné dotazy, byl tento vzat na 

vědomí.  

Usnesení: 

I/III - Osadní výbor bere na vědomí Jednací řád výborů ZM. 

Hlasování: pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0  

 

K bodu IV. 

 

Předseda p. Kotas seznámil přítomné se způsobem a četností jednání předcházejícího OV 

s tím, že program byl dán potřebami řešení aktuálních záležitostí, přípravou, zejména 

rozsahem  velkých akcí  pořádaných OV v nejbližším období (veřejná schůze, Den Loučky, 

návrhy do rozpočtu města na příští rok a dalších). Na každém jednání byla prováděna kontrola 

zápisu a usnesení z předcházejícího jednání a řešeny byly požadavky odborů MěÚ na 

stanoviska i požadavky OV k řešení aktuálních záležitostí. OV se scházel pravidelně 1 x za 

měsíc vždy podle dohody data jednání na předcházející schůzi, když ve většině případů se 

schůze konala v úterý (mimo prázdninové měsíce) obvykle od 18 hod. v Klubu seniorů. Pro 

jednání OV je event. možnost projednáváním urgentních záležitostí v mimořádném termínu 

nebo s možností projednání formou elektronické pošty s hlasováním per rollam. 

Poté, co byla přítomnými debatována otázka dne jednání tak, aby vyhovovala co nejvíce 

členům OV, bylo rozhodnuto uskutečňovat schůze OV vždy ve čtvrtky v první polovině 

měsíce, pokud se týká obsahového zaměření, tak k němu nebyly vzneseny žádné připomínky.       

Usnesení: 

I/IV - Osadní výbor  

a) bere na vědomí obsahové zaměření jednání OV vč. možnosti projednávání urgentních 

záležitostí formou per rollam prostřednictvím elektronické pošty. Program jednání 

obdrží členové od předsedy OV v pozvánce nejméně sedm dní před jednáním.   

b) schvaluje dnem a místem  jednání čtvrtek v Klubu seniorů 

Hlasování: pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0  

 

K bodu V. 

 

Informace předsedy OV: 

- o průběhu a výsledcích 2. zasedání ZM dne 18. 12. 2018 včetně  informace k  rozpočtu  

   města na rok 2019 a v něm záležitostí týkajících se m. č. Loučka (investice, velké    opravy,  

   kulturní a jiné akce) 

- o záležitosti dosavadní funkčnosti a „spravování“ webových stránek OV, s tím, že od  

   nového funkčního období, budou ze strany města (odbor informatiky) provedeny změny  

   webových stránek OV i s požadavkem na zajištění nového „webmastera“ ze strany OV.  

   Poté, co byli přítomni vyzvání, kdo by měl zájem tyto stránky spravovat i s absolvováním  

   proškolení na MěÚ, sdělil p. Elicer, že  zjistí u manželky tuto možnost a výsledek sdělí  

   předsedovi OV co nejdříve 



 

- o požadavku Ing. Mrklovské (OMI MěÚ) ke sdělení požadavků OV na provedení dílčích  

   či plošných oprav místních komunikací.  

   K tomu bude po domluvě (až nebude sníh) svolána vizuální prohlídka m. k. (p. Kotas, Ing.  

   Mrklovská) i  s doporučením členů OV podle znalosti věci na řešení   

Usnesení: 

I/V - Osadní výbor bere na vědomí informace předsedy OV, další záležitosti vznesené členy  

         OV  budou předmětem příštího jednání 

Hlasování: pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0  

 

V průběhu jednání vyplnili přítomni „Osobní dotazník“ člena výboru a „Prohlášení o 

mlčenlivosti“, které předá předseda OV na MěÚ. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly další zásadní připomínky či návrhy k programu tohoto 

jednání, tak jej předseda OV ukončil s přáním úzké spolupráce a aktivity všech členů 

OV v novém volebním období. 

Příští schůze OV se uskuteční ve čtvrtek 14. února 2019 od 18 hod. v Klubu seniorů. 

 

Zapsal: Jaroslav Kotas                          V Loučce dne 15. 1. 2019 

 

Obdrží:  

členové OV, bude vyvěšeno ve vývěsních skřínkách a na webu OV, bude zasláno 

p. Lošákové, na vědomí tajemnici MěÚ, starostovi města 

 

Přílohy: Prezenční listina, Seznam členů OV s kontakty 

 

 


