
Zápis z mimořádné schůze OV Vratíkov konané dne 2. 3. 2022 v 15 h

Přítomni: Michal Sychra                                
                  Jan Šmíd                                
                  Petra Jakubcová                                         
                   
Omluveni: Hana Novotná, Lenka Hartlová
Nepřítomni: Tomáš Sychra, Petr Novotný 
Hosté: místostarosta p. Malach, p. Loubal, pí. Šindelková, p. Palas

Program schůze: 1. Zahájení 
                               2. Plynofikace
                               3. Havarijní stav KD Vratíkov
                               4. Internet v KD
                               5. Opravy – hromosvod, plot
                               6. Oprava cesty směr Melkov
                               7. Stavební pozemky
                               8. Revitalizace vodní nádrže
                               9. Jiné

1)
Předseda Michal Sychra přivítal přítomné a zahájil mimořádnou schůzi.

2)
Se zástupci města byla probírána situace ohledně plynofikace obce. V současné
době je připravena vizualizace projektu, další fáze projektu se předpokládá na
červen – červenec tohoto roku. Bude probíhat jednání s jednotlivými majiteli
soukromých pozemků, přes které plynofikace povede.

3)
Zástupcům města byl sdělen  havarijní stav schodiště KD  (zatéká do hasičské
klubovny v přízemí). Domluveno nacenění opravy schodiště + příp. projekt na
revitalizaci  budovy  (oprava  schodiště  +  zateplení  budovy  +  výměna  oken
- vysoké náklady na vytápění budovy). Ze strany OV bylo nabídnuto, že uhradí
příp. výměnu oken z rozpočtu OV (předběžné nacenění cca 120 000,- Kč).  

4)
Vzhledem k velice špatné rychlosti internetu  v budově KD (DSL od O2, rychlost
2Mb/s),  bylo opakovaně zažádáno o řešení dané situace (nutná změna typu
připojení, např. LTE, 5G, WIFI). Problémy nastávají zejména v době volebního
období, kdy je internet zapotřebí. Žádáme o řešení dané situace (p. Novákem
ml.)



5)
Členové OV opětovně poukazovali na  špatný stav oplocení hřiště. Situace se
řeší již několik let. Žádáme tímto opět o opravu plotu (p. Sivera).

Na víceúčelové budově došlo k poškození hromosvodu – domluvena oprava,
kterou by měla provézt firma V&V Elektro, s.r.o..

6)
Se zástupci města byla projednána  oprava cesty směr Melkov, sloužící nejen
místním obyvatelům, ale také jako cyklostezka. Domluveno na opravě formou
navezení recyklátu (odbor správy majetku). 

7)
Dále bylo hovořeno o problematice stavebních pozemků v obci. Na posledním
zastupitelstvu  byla  schválena  změna  územního  planu,  nyní  by  měla  být
vytvořena studie pro zástavbu. OV bude na dalším postupu spolupracovat s
majiteli pozemků.

8)
V případě revitalizace vod. nádrže sdělil p. Loubal, že se doplňuje již připravený 
projekt, aby splňoval veškeré podmínky pro dotace. Jelikož se předpokládá 
vypsání dotace na třetí čtvrtletí roku 2022 a je doporučeno práce vykonávat 
mimo zimní období, je pravděpodobné, že realizace započne na jaře 2023.

9)
Členy  OV  bylo  sděleno,  že  je  na  MěÚ  zažádáno  o  výměnu  stávajících
odpadkových  košů (projednáváno s pí.  Oujezdskou)  +   zažádáno o  VOK  na
elektro-odpad a nebezpečný odpad. 

Dále bylo sděleno, že zařízení veřejného rozhlasu je nefunkční. Žádáme tedy o
opravu příp. jeho výměnu (p. Novák).

Stromy v blízkosti hřiště  jsou ve  špatném stavu.  Jeden ze  stromů je  značně
nakloněn – nutné odstranění a příp. zjištění stavu ostatních stromů z důvodu
zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na hřišti, příp. revitalizace prostoru
pod hřištěm (pí. Chloupková).

Zapsala: P. Jakubcová                                                                Ověřil: M. Sychra


