Zápis ze schůze OV Vratíko íkoaoé doe 5. 9. 2018 o 18 hkdio
Přítomni:

Michal Sychra
Tomáš Sychra
Petr Novotný
Jan Šmíd

Petra Jakubcová
Hana Novotná

Program schůze: 1. Zahájení – schválení programu
2. Dotazy a připomínky občanů
3. Kontrola úkolů
4. Požadavky OV do rozpočtu města na rok 2019
5. Úprava návsi (pouťové atrakce)
6. Podměty a připomínky členů OV
7. Různé
1)
Předseda Michal Sychra přivítal přítomné a zahájil schůzi, připomínky k programu
schůze nebyly vzneseny. Program byl schválen.
2)
Doslech místního rozhlasu nezasahuje do zadní část ulice V chaloupkách.
V Prostorách KD nefnguje internetové připojení.
3)
Úkoly splněny
4)
Usoeseoí:
OV Vratíkov žádá zařadit do rozpočtu města Boskovice na rok 2019 tyto
požadavky:
1. Vybudování chodníku v obci směrem k Okrouhlé.
2. Rekonstrukce rybníka.
3. Rekonstrukce ulice „Nová cesta“.
4. Rekonstrukce kulturního domu, jeho rozšíření a vybudování sociálních bytů.
5. Urbanistcká studie pro výstavbu nových rodinných domů na parcelách 335/5 a
335/6 v katastru obce.
prk: 6, prkt: 0, zdržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk

5)
Petra Jakubcová informovala o schůzce s paní Chloupkovou.
Členové OV se shodli na tom, že je nutné změnit vizáž návsi a uspořádat zeleň tak,
aby bylo dostatek prostoru pro pořádání tradičních akcí jako jsou stavění máje a
pouťové slavnost.
Usoeseoí:
OV Vratíkov žádá o skácení jedle douglasky bez vršku, přesazení, popř. skácení
dvou lip a vytvoření studie ve které bude zohledněno pořádání tradičních akcí,
stavění máje a pouťové slavnost.
prk: 6, prkt: 0, zdržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk
6)
Pro blížící se volby chybí v kulturním domě stoly a ubrusy.
7)
ÚKOLY:
Sychra: pokusí se zajistt do voleb chybějící stoly a ubrusy, zajistí opravu
internetového připojení v KD.
Jaíubckoá: zjistí možnost vytvoření studie návsi.
Příští mimořádná schůze proběhne 3. 10. 2018 v 18:00.

Zapsala :
H. Novotná

Ověřil:
M. Sychra

