
Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 7. 9. 2022 v 18 hodin 

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

Program schůze: 1) Zahájení, schválení programu
                               2) Dotazy a připomínky občanů
                               3) Kontrola úkolů
                               4) Prodejna
                               5) Rozpočet 2022 - úpravy 
                               6) Podměty a připomínky členů OV
                               7) Různé

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

2)
Bez připomínek

3)
 Zeleň na návsi – úkol trvá, výsadba podzim 2022. Externí firma, která má

výsadbu na starost, již byla seznámena s plánem výsadby přímo v obci.
 Oprava  plotu  na  hřišti  –  úkol  trvá.  P.  Sivera  navštívil  obec  v měsíci

červnu.  Byl  seznámen  se stále  trvajícím  problémem  špatně  zvoleného
materiálu oplocení sportovního hřiště a se zvyšujícími se stížnostmi na
nedostatečnou  výšku  oplocení  se  sousedními  pozemky.  Domluveno
prvotní  vyřešení nakloněných stromů, které by mohly být  nebezpečné
pro  osoby  pohybující  se  v blízkosti  sportovišť  (po  jakémkoli  silnějším
povětrnostním  vlivu  jsou  na  hřišti  popadány  větve,  které  by  mohly
někoho zranit a poškodit opravený plot).  

 Odpadkové koše, sjednocení mobiliáře – koše jsou na skladě, čeká se na
rozvoz košů Službami Boskovice.

 Nutná oprava cesty k lesu – úkol trvá 
 Na turistické mapě se objevily nedostatky – reklamaci zajistí T. Sychra –

úkol trvá
 Doplnit  příslušenství  pro  reprodukci  hudby  k rozhlasovému  zařízení  –

úkol splněn



 Nátěr čekárny a zábradlí – úkol splněn
 Výměna písku na dětském hřišti – úkol splněn.

4)
Představenstvo Jednoty, spotřební družstvo v Boskovicích, se rozhodlo ukončit
provoz prodejny 063 Vratíkov a  to  z důvodu,  že  i  přes dotaci  poskytovanou
Městem  Boskovice  vykazuje  opakovaně  záporný  výsledek  hospodaření.
Současně rozhodlo nabídnout budovu k pronájmu nebo ke koupi.

5)
Celkový rozpočet pro rok 2022 činí 177 227,- Kč

Předpokládané výdaje:
    2 000,- Kč – sundání vánočního osvětlení ze stromu

               1 275,- Kč – hosting, internetové stránky
               3 382,- Kč – oprava podlahy po požáru

  15 000,- Kč – údržba budov
  20 564,- Kč – autobusová doprava zájezd
    6 000,- Kč – vybavení knihovny
    1 955,- Kč – pronájem pouťových atrakcí
    3 000,- Kč – pronájem zimního stadionu
    2 000,- Kč – příspěvek na balíčky od Mikuláše
    3 000,- Kč – vánoční osvětlení
    3 000,- Kč – nazdobení vánočního stromu 

           116 051,- Kč – rezerva (cesta, chodníky, přístřešek za KD, realizace 2023)  

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, rozpočet byl schválen

6)
 Nad  pískovištěm  na  dětském  hřišti  stále  chybí  zastínění,  které  bylo

odvezeno  v měsíci  červnu  na  opravu.  Přes  opakované  urgence  a
upozornění  na  nemožnost  pobývat  v letních  dnech  na  pískovišti  bez
stínění, nebylo do dnešního dne dodáno ani opravené stínění ani jiné,
které dle sdělení pana Sivery bylo objednáno!

 Z bezpečnostních  důvodů  a  z důvodu  nutné  opravy  plotu  žádáme  o
pokácení nakloněných stromů v těsné blízkosti hřiště.

           
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, usnesení bylo schváleno



7)
Veřejná schůze s občany a volba nových členů osadního výboru proběhne ve 
středu 5. 10. v 18 hodin.

Akce ve 2. pololetí:
Svatováclavský cyklovýlet – na kolech kolem Křetínské přehrady - 28.9.
Turistický  pochod s prohlídkou  hráze  vodní  nádrže  Boskovice  a  návštěvou
Sportparku Boskovice – 15. 10. 
Putování s     lampionky  , s vyřezáváním dýňových strašidel a jejich rozsvícením na
návsi (pro děti s rodiči) – 21. 10. 
Vánoční  tvoření  pro  šikovné  ručičky  –  dekorace  z různých  materiálů  (pro
všechny věkové skupiny) – 18. 11. 
Setkání  s     Mikulášem   na  návsi  -  tradiční  setkání  spoluobčanů  u  kapličky
s pekelným vystoupením a občerstvením – 5. 12. 
Vánoční koncert – vystoupení místních dětí na návsi se zpěvem vánočních písní
a koled – 23. 12.
Krmení  zvířátek –  dopolední  procházka  ke  krmelci  s  nadílkou  pro  zvěř  a
přírodovědnými úkoly (pro tatínky s dětmi) – 24. 12.
Silvestrovský pochod – zakončení roku příjemnou procházkou po okolí – 31.12.

Zapsala: H. Novotná                                                                    Ověřil: M. Sychra


