Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 7. 11. 2018 v 18 hodin
Přítomni: Michal Sychra
Petra Jakubcová
Tomáš Sychra
Hana Novotná
Petr Novotný
Lenka Hartlová
Jan Šmíd
Hosté: Lukáš Holík - místostarosta
Program schůze: 1. Zahájení – schválení programu
2. Dotazy a připomínky občanů
3. Kontrola úkolů
4. Požadavky OV do rozpočtu města na rok 2019 - informace
5. Příprava a návrhy do rozpočtu OV na rok 2019
6. Dotace Jednota – informace
7. Mikuláš – příprava, organizace
8. Podměty a připomínky členů OV
9. Různé
1)
Předseda Michal Sychra přivítal přítomné a zahájil schůzi, připomínky k
programu schůze nebyly vzneseny. Program byl schválen.
2)
požadavky občanů z veřejné schůze: vysypání cesty kolem horky odvalem,
vybudování chodníku před domy č.p. 66 a 11, přesunutí vedení el. Energie, v
některých ulicích, pod zem, což firma e-on avizuje již několik let.
3)






Objednání zimního stadionu – úkol trvá.
Objednávka stolů – stoly objednány, z důvodu nedostatečných výrobních
kapacit budou dodány až po volbách, částečně splněno, úkol trvá.
Zeleň na návsi, studie – řešeno s pí. Chloupkovou dne 1. 10. 2018 – bude
řešeno z rozpočtu na údržbu zeleně v příštím roce – částečně splněno,
úkol trvá.
Vyčištění vpustí na hlavní silnici – vpustě vyčištěny, dále řešeno se SÚS, p.
Pospíšilem dne 2. 10. možnosti dalších úprav pro bezproblémoví odtok
vody, bude upraveno ještě v letošním roce – částečně splněno, úkol trvá.

4)
Usnesení:
OV Vratíkov žádá do rozpočtu na rok 2019 zařadit částku 100.000,- Kč na
zkvalitnění základu a obvodových zdí aktuálně stavěné požární zbrojnice a to
pro případ budoucího rozšíření kulturního domu nad touto zbrojnici a velké
snížení budoucích nákladů na tuto akci.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato
Místostarosta Lukáš Holík informoval přítomné o zařazení výstavby chodníku u
hlavní silnice, směr Okrouhlá do návrhu rozpočtu na rok 2019 a nezařazení
opravy rybníka z důvodu nesplnění požadavků aktuálně vypsaných dotací.
5)
Členové OV Vratíkov připraví do příští schůze svoje návrhy do rozpočtu OV na
rok 2019.
6)
Místostarosta Lukáš Holík informoval přítomné o požadavku Jednoty Boskovice
na dotaci na provozování prodejny potravin v obci a požadavku na navýšení
této dotace na cca 160.000,- Kč/rok.
7)
Petr Novotný kontaktuje Zdeňka Učně a domluví s ním uspořádání schůze k
pořádání akce ve spolupráci s SDH, stejně jako v minulých letech.
8)
Členové OV se domluvili s panem místostarostem na schůzce ohledně možnosti
vybudování stavebních míst v obci a to 19. 11. 2018 v 16:00 na radnici, na
schůzku bude přizván také p. Štulpa z odboru výstavby a územního plánování.
9)
Další mimořádná schůze proběhne ve středu 28. 11. 2018.

Zapsala : H. Novotná

Ověřil: M. Sychra

