Zápis ze schůze OV Vratíko íkoaoé doe 4. 4. 2018 o 18 hkdio
Přítomni: Michal Sychra
Tomáš Sychra
Petr Novotný
Ladislav Novotný

Petra Jakubcová
Hana Novotná
Host: Petr Malach

Program schůze: 1. Zahájení – schválení programu
2. Dotazy a připomínky občanů
3. Kontrola úkolů
4. Zájezd do ZOO
5. Chodník směr Okrouhlá
6. Přesun kontejnerů
7. Žádost o prodej pozemků
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)
Bez dotazů a připomínek občanů
3)
Úkoly splněny
4)
Osadní výbor zajistl pro místní občany a hlavně dět zájezd do ZOO Vídeň. Termín je
19. května a pro velký zájem jsou zajištěny dva autobusy. Jeden bude hrazen
z rozpočtu OV a na druhý se bude vybírat poplatek.
5)
Předseda Michal Sychra jednal s p. Moráněm a p. Loubalem o realizaci chodníku
směrem k Okrouhlé, vzhledem k tomu, že pozemek je ve vlastnictví kraje, je nutný
souhlas. Pokud dá JmK souhlasné stanovisko bylo by možné ještě v letošním roce
vytvořit na tuto akci projekt. S chodníkem souhlasí i PČR.
6)
Jednání o přesunu stanoviště kontejnerů proběhlo dne 23.3. Tohoto jednání se
zúčastnili: Michal Sychra, Petra Jakubcová, Lucie Chloupková – referent odpad.

hospodářství a projektant. Společně se dohodli na stanovišt před prodejnou Jednoty
v místě současné keřové výsadby. Po tom co bude vytvořen projekt, bud dále
konzultováno se členy OV.
Usoeseoí:
OV Vratíkov souhlasí s umístěním odpadových kontejnerů na pozemku města
Boskovice, před prodejnou Jednoty vlevo v místě současné keřové výsadby (mezi
značkami slepá ulice a zákaz vstupu).
Prk: 6, prkt: 0, zdržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk.
7)
Usoeseoí:
OV Vratíkov souhlasí s prodejem část pozemků p. č. 4/33 a p. č. 4/36 v k. ú. Vratíkov
panu Fenclovi a v případě uskutečnění tohoto prodej žádá o převedení fnančních
prostředku z prodeje do rozpočtu OV.
Prk: 6, prkt: 0, zdržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk.
8)
p. Malach prověří možnost fnanční spoluúčast města na nákup stolů, opravy
chodníku u čekárny, výměnu alespoň část oken KD (vysoké ceny za energie), dále
Informoval o stížnostech občanů na využívání budov OV, bude vytvořena metodika.
Informoval také o stavu příprav na projekt k vybudování chodníku směr Okrouhlá.
P. Malacha jsme informovali o nedokončené opravě plotu dětského hřiště.
9)
Na základě doporučení pana Šmerdy, zahradníka, žádáme o vytvoření studie na
úpravu obce co se týče výsadby a úpravy zeleně, podle kterého bychom obec
postupem času dále zvelebovali.
ÚKOLY:
Michal Sychra objedná velkoobjemový kontejner na měsíc květen
H. Nkoktoá vyhlásí místním rozhlasem veřejnou akci Ukliďme Česko
Nkoktoá, Jaíubckoá zorganizují akci pro dět – Čarodějný pochod
P. Nkoktoý vyvěsí vlajku ČR ve dnech Státních svátků.

Zapsala: Hana Novotná
Příloha: presenční listna

Ověřil: Michal Sychra

