
Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 2. 2. 2022 v 18 hodin 

Přítomni: Michal Sychra, Petr Novotný, Jan Šmíd, Tomáš Sychra, 
Lenka Hartlová, Hana Novotná
Omluvena: Petra Jakubcová

Program schůze: 1) Zahájení, schválení programu
                               2) Dotazy a připomínky občanů
                               3) Kontrola úkolů
                               4) Rozpočet OV 2022
                               5) Knihovna
                               6) Pouť, zábava
                               7) Podměty a připomínky členů OV
                               8) Různé

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

2)
Pořídit nový hrací prvek na dětské hřiště -  odloženo na další schůzi OV

3)
 Zeleň na návsi – úkol trvá (P. Jakubcová) – dle komunikace s pí. Chloupkovou 

bude výsadba pravděp. v r. 2022. Termín výsadby 2 habrů na dětské hřiště je 
květen 2022

 Oprava plotu na hřišti – částečně splněno, úkol trvá (M. Sychra)
 Odpadkové koše, sjednocení mobiliáře – úkol trvá (P. Jakubcová)

OV Vratíkov  žádá o doplnění venkovního mobiliáře 4 odpadkovými koši, jedná 
se o výměnu stávajících košů.

 Cenová nabídka na výměnu oken KD – M. Sychra informoval o cenové nabídce 
oken pro kulturní dům od firmy VPO Protivanov, cenová nabídka se pohybuje 
kolem 115 tis. Kč. M. Sychra zjistí pro srovnání ceny dalších firem. 

 Nesvítí dvě pouliční lampy v obci – zaslán email, řešeno i telefonicky, 
úkol trvá (J. Šmíd)

 Oprava linolea po požáru – úkol trvá, cenová nabídka odsouhlasena, čeká se na 
opravu (T. Sychra)

 Turistická mapa – splněno (T. Sychra)



4)
Celkový rozpočet pro rok 2022 činí 177 227,- Kč
Předpokládané výdaje:

     2 000,- Kč – sundání vánočního osvětlení ze stromu
120 000,- Kč – výměna oken KD
  10 000,- Kč – údržba budov
  18 000,- Kč – autobusová doprava zájezd
    3 000,- Kč – vybavení knihovny
    3 000,- Kč – pronájem zimního stadionu
    2 000,- Kč – příspěvek na balíčky od Mikuláše
    3 000,- Kč – nazdobení vánočního stromu 
  16 227,- Kč - rezerva

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, rozpočet byl schválen

5)
Pro  rozvoj  společenského,  kulturního  a  komunitního  života  v obci  Vratíkov
navrhuje  Hana  Novotná v prostorách  kulturního  domu  provozovat  pobočku
Městské knihovny Boskovice. Cílem bude umožnit všem generacím využití volného
času, podporovat nejmladší skupinu občanů ve čtenářství, nabídnout prostory pro
veřejné  debaty  a  setkávání  napříč  generacemi,  posilovat  sociální  kontakty  a
eliminovat izolaci a osamělost.

Za provoz bude odpovídat Hana Novotná. Předpokládané zahájení provozu – 
březen 2022

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, OV souhlasí se založením knihovny

6)
Termín poutě je stanoven na 21. 8. 2022. Program bude následující: 
pátek 19. 8. – taneční zábava- pořadatel SDH, M. Sychra zajistí kapelu.
sobota 20. 8. – fotbalový zápas
neděle 21. 8. – posezení při hudbě

7)
 Vstupní schodiště do kulturního domu je v havarijním stavu, přes praskliny zatéká

do hasičské klubovny, která se nachází v suterénu budovy právě pod schodištěm
 Doporučujeme zateplení KD z důvodu vysokých nákladů na vytápění
 Poškozen hromosvod na přístavbě
 Nutná oprava cesty k lesu, která je intenzivně využívaná k procházkám – zpevnění

odvalem z recyklátu
M. Sychra pozve p. Malacha na schůzy OV a závady případně projedná 
s příslušnými odbory.



 Jaroslav Janíček žádá o nové připojení na distribuční kabelovou síť NN pro 
pozemek p.č. 335/90, 335/6 k.ú. Vratíkov.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, OV s připojením souhlasí

8)
Plánované akce:
2. dubna – Ukliďme Česko
30. dubna – Stavění máje, pálení čarodějnic (ve spolupráci s SDH)
21. května – Zájezd

Závěr:
OV Vratíkov žádá Město Boskovice o výměnu 4 odpadkových košů.
OV Vratíkov oznamuje založení knihovny.
OV Vratíkov souhlasí s rozpočtem OV pro rok 2022.
OV Vratíkov souhlasí s žádostí  J. Janíčka.

Zapsala: H. Novotná                                       Ověřil: M. Sychra


