Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 7. 2. 2018 v 18 hodin

Přítomni: Michal Sychra
Tomáš Sychra
Petr Novotný
Ladislav Novotný
Jan Šmíd
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra Jakubcová
Hana Novotná
občané:

Dana Kejíková
Martin Štarman

Zahájení – schválení programu
Dotazy a připomínky občanů
Kontrola úkolů
Rozpočet OV 2017 (vyúčtování)
Rozpočet OV 2018
Plán akcí na 1. pololetí 2018
Podměty a připomínky členů OV

1)
Předseda Michal Sychra přivítal přítomné a zahájil schůzi,
připomínky k programu schůze nebyly vzneseny. Program byl
schválen.
2)
Paní Kejíkovou, která se stará o zeleň kolem kapličky, kontaktoval
zahradník pan Šmerda a seznámil ji s úpravami zeleně, které
provedl, také ji informoval o předání své práce paní Tejkalové dne
12. 2. (zatím nejsme oficiálně informováni o této schůzce). Pan
Šmerda dále navrhoval vytvořit studii na úpravu obce včetně
umístění kontejnerů.
Dále paní Kejíková informovala o chátrající kapličce a opadávajících
částech zdiva (budova z roku 1868 – letos 150 let).
3)
Úkoly ze dne 6.12. trvají
4)
Předseda seznámil s čerpáním rozpočtu za rok 2017, bylo
vyčerpáno 80 793,-Kč.
5)
Návrhy čerpání rozpočtu OV pro rok 2018:
35 000,- Kč – pro posilovnu (veslovací trenažer, lavičky)
13 000,- Kč – dokoupit 4 ks stolů do KD
19 000,- Kč – kulturní akce a akce pro děti
10 000,- Kč – provozní náklady pro veřejné budovy
5 000,- Kč – rezerva

6)
Akce v obci v 1. pololetí 2018:
únor – Dětský karneval
duben – Ukliďme Česko, Čarodějný pochod
květen/červen – zájezd do ZOO Vídeň (dopravce: dle ceny)
7)
Odbor správy majetku: Žádáme informaci o zdůvodnění – Co
brání ve výstavbě chodníku v obci směrem k Okrouhlé? Vystavba
tohoto chodníku byla prioritním požadavkem pro roky 2016, 2017,
2018. Vždy bylo sděleno, že chodník je v řešení – 27.1.16 – pí.
Nedomovou, 10.5.17 a 6.9.17 p. Malachem.
Odbor rozvoje města a investic: Žádáme o kontrolu a vyčištění
všech dešťových vpustí v obci a po té informaci o splnění úkolu.
8)
Schválení návrhu čerpání rozpočtu OV 2018: PRO – 7, PROTI – 0
Úkoly:
Sychra zjistí stav jednání o stanovišti kontejnerů, o vybudování
chodníku a zajistí objednání stolů u p. Parmové. Pošle na farnost
žádost o konzultaci opravy kapličky, která začíná chátrat.
Novotná zjistí ceník autobusu a termín pro zájezd.
Jakubcová přihlásí obec do akce Ukliďme Česko.
Novotná, Jakubcová zorganizují akce pro děti – Karneval,
Čarodějný pochod.
Petr Novotný zajistí sundání osvětlení z kapličky a stromu a opraví
věšák.
Rozpis jednání OV Vratíkov 2018:
7. února, 4. dubna, 6. června, 5. září, 7. listopadu vždy v 18 hodin
(příp. změna vyhrazena)

Zapsala:
Hana Novotná

Ověřil:
Michal Sychra

