
Zápis ze schůze OV Vratíko íkoaoé doe 3. 10. 2018 o 18 hkdio

Přítomni: Michal Sychra                    Petra Jakubcová
                  Tomáš Sychra                    Hana Novotná
                  Petr Novotný                     Ladislav Novotný
                  Jan Šmíd

Program schůze: 1. Zahájení – schválení programu
                               2. Dotazy a připomínky občanů
                               3. Kontrola úkolů  
                               4. Volby do OV – termín, pravidla
                               5. Rybník - vyjádření
                               6. Rozpočet OV – aktuální stav, úpravy
                               7. Podměty a připomínky členů OV
                               8. Různé

 1)
Předseda Michal Sychra přivítal přítomné a zahájil schůzi, připomínky  k 
programu schůze nebyly vzneseny. Program byl schválen.

2)
Bez dotazů a připomínek 

3)
 Oprava internetového připojení v KD – sploěok.
 Objednávka stolů – stoly objednány, z důvodu nedostatečných výrobních 

kapacit budou dodány až po volbách, částečoě sploěok, úíkl troá.
 Zeleň na návsi, studie – řešeno s pí. Chloupkovou dne 1. 10. 2018 – bude 

řešeno z rozpočtu na údržbu zeleně v příštm roce – částečoě sploěok, 
úíkl troá.

 Vyčištění vpust na hlavní silnici – vpustě vyčištěny, dále řešeno se SÚS, p.
Pospíšilem dne 2. 10. možnost dalších úprav pro bezproblémoví odtok 
vody, bude upraveno ještě v letošním roce – částečoě sploěok, úíkl troá

4)
Volba  členů osadního výboru na další volební období proběhne ve středu 
10. října v 19 hodin a volit se bude 7 členů (dle usnesení z 6. 6. 2018). Občané 
obce budou vyzváni místním rozhlasem a na veřejné nástěnce k účast na 
těchto volbách.
Úíkly: Jaíubckoá - vyvěsí informace na nástěnce
             Nkoktoá - vyhlásí volby místním rozhlasem



5)
Vyjádření OV k projektu – Revitalizace vodní nádrže k.ú. Vratkov :

Usoeseoí:

OV Vratkov souhlasí a zcela podporuje revitalizaci vodní nádrže ve Vratkově. 
Revitalizace je ku prospěchu obyvatelům obce a také uvedeným zásahem 
podpoříme ekologickou funkci, kterou by měl rybník splňovat.

Dle podnětů kolegy členky Osadního výboru, který v tomto oboru také pracuje, 
žádáme zvážení a případné začlenění do projektu následující podněty:

 Odpadní koryto pod hrází udělat v přírodních parametrech, meandry, 
stromečky, .... Rozhodně nedělat velké rovné koryto. Když už, tak velmi 
malé korýtko, vždyť tam stejně skoro nic neteče a když přijde náhodou 
povodeň, tak se to rozlije po louce, což je pro dobro věci.

 Nějaký přístup k vodě, buďto nějaké široké schody, nebo úsek s velmi 
pozvolným břehem (ať se lidi přece pohodlně dostanou k vodě).

 Litorál vzadu je takový moc umělý. Více rozčlenit břehy nádrže a litorál 
více rozházet podél břehů.

 Trošku nádrž oslunit, tedy nejlépe od jihu prokácet část stromů, nebo 
alespoň litorál proslunit.

prk: 7, prkt: 0, zdržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk

6)
Aktuální zůstatek: 8751,-Kč
2000,- pro dět na Mikuláše
2000,- pronájem zimního stadionu pro občany Vratkova o vánočních svátcích
             Úíkl: Šmíd
1000,- nákup náhradních trubic do zářivek a žárovek do KD a jejich výměna
             Úíkl: L. Nkoktoý
Plánovaný zůstatek: 3751,-Kč – v případě, že nebudou nutné žádné akutní 
výdaje bude použito na nákup zásobníku na papírové utěrky, namísto 
stávajících klasických ručníků.

7)



Občané Vratkova si stěžují na odstavený vrak vozu na návsi. Sychra T. vyzve 
jeho majitele k okamžitému odstranění, v případě, že se tak nestane bude dále 
řešeno s městskou policii.

Úíkl: T. Sychra 

Špatný doslech místního rozhlasu a požadavek na obecního zaměstnance bude 
řešeno v příštm volebním období.

8) 
 Začala stavba pro nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.
 Plánované akce: 
                         14. 10. DRAKIÁDA, s opékáním párků, ve spolupráci s SDH

                               27. 10. PUTOVÁNÍ S LAMPIONKY
                               5. 12. SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, tradiční akce, ve spolupráci s 
                                           SDH
                               23. 12. VÁNOČNÍ KONCERT U KAPLIČKY, vystoupí místní dět
                               24. 12. KRMENÍ ZVÍŘÁTEK, ve spolupráci s MS
                               28. 12. VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

 2. – 4. 11. bude v naší obci přistaven velkoobjemový kontejner.
 

Zapsala : H. Novotná                                                                        Ověřil: M. Sychra
                       



Zapsala: Hana Novotná                                                 Ověřil: Michal Sychra


