ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec
(ďalej len ,,VVO č. VII.,,)
konaného dňa 4.2.2021
v čase 16:00-20:00 h.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Sumárna správa o činnosti VVO č. 7
3. Pozastavenie aktivačnej činnosti
4. Pomoc v distribúcii respirátorov FFP2 do schránok
5. TSMPD odvoz vianočného stromčeka
6. Požiadavka p. Hartmannovej na zmenu cestovných poriadkov MHD Prievidza
7. Záver zasadnutia
K bodom programu:
K bodu č. 1
Predseda VVO č. 7 František Krško privítal členov a otvoril zasadnutie Výboru volebného
obvodu č. 7 Hradec.
K bodu č. 2
VVO č. 7 Pripravil Sumárnu správu o činnosti, zrealizovaných zámeroch a čerpaní
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za rok 2020. Uvedené údaje zo správy budú
zverejnené v záverečnom účte mesta.
K bodu č. 3
VVO č. 7 berie na vedomie informáciu, že sa pozastavila aktivačná činnosť od 25.1.2021 až
do odvolania.
K bodu č. 4
Členovia VVO č. 7 pomôže v distribúcii respirátorov pre obyvateľov - seniorov nad 65 rokov
veku. Pomoc spočíva v distribúcii respirátorov FFP2 do schránok všetkým obyvateľom
mestskej časti Hradec starším ako 65 rokov a samozrejme aj tým, ktorí hranicu tohto veku
dosiahli alebo dosiahnu v priebehu roka 2021.
K bodu č. 5
Členovia VVO č. 7 žiadajú TSMPD na základe žiadosti p. Briatku, trvalý pobyt Pod hrádkom
č. 54 o prevzatie vianočného stromčeka, ktorý dal pri nádobu na smeti pri dome.
K bodu č. 6
Členovia VVO č. 7 zobrala na vedomie stanovisko ku požiadavke p. Hartmannovej na
zmenu cestovných poriadkov MHD Prievidza.
Členovia VVO č. 7 nesúhlasia so zmenou cestovného poriadku MHD Prievidza.
K bodu č. 7
František Krško, predseda VVO č. 7, poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.
HLASOVANIE:
Prítomní:
3
Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová

Za:

3

Proti: 0

Zdržal sa:
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František Krško
predseda VVO č. 7. Hradec
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