
Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 2. 11. 2022 v 18 hodin

Přítomni:  Sychra Michal, Sychra Tomáš, Šmíd Jan, Novotný Petr, Drška Martin,  
                   Jakubcová Petra, Novotná Hana

Program: 1) Zahájení – schválení programu
                  2) Dotazy a připomínky občanů
                  3) Kontrola úkolů
                  4) Požadavky do rozpočtu města na rok 2023
                  5) Podměty a připomínky členů OV
                  6) Různé

1) Schůzi zahájila Petra Jakubcová, připomínky k programu nebyly vzneseny 
a program byl schválen.

2) Bez dotazů a připomínek
3) Zeleň na návsi - úkol splněn -  dne 27.10. začala výsadba zeleně dle 

projektové dokumentace. Konkrétní připomínky byly a budou 
konzultovány s paní Přindišovou. 
Oprava plotu na hřišti – úkol trvá. Proběhne probírka porostu a 
odstranění podmírových a odumřelých stromů. Odstraněny budou 2 
naklánějící se borovice. Poté bude s panem Siverou domlouván další 
průběh opravy plotu.
Odpadkové koše, sjednocení mobiliáře – částečně splněno. Byly 
dovezeny pouze 2 odpadkové koše na dětské hřiště, chybí ještě 2 ks.
Oprava cesty k lesu – úkol trvá  
Nedostatky na turistické mapě, reklamace – úkol splněn

      
4) OV Vratíkov žádá o zařazení následujících požadavků do rozpočtu města 

na rok 2023:

1. Oprava cesty k Melkovu ( cyklostezka - cca 550 m) včetně opravy 
odtoku z rybníku

2. Realizace revitalizace kulturního domu
3. Rozšíření a oprava stávajícího chodníku na návsi (cca 130 m)
4. Rekonstrukce ulic „Nová cesta“, „Ke škole“ a točny
5. Rozšíření vjezdu do hasičské zbrojnice (cca 40 m)
6. Nové oplocení hřiště

HLASOVÁNÍ: PRO- 7, PROTI- 0 – SCHVÁLENO



Realizace rekonstrukce rybníku ve Vratíkově zařazeného v rozpočtu 
města v r. 2022 (převod z roku 2022).

5) Pořídit akustické závěsy do zasedací místnosti KD pro lepší akustiku.
Zjistit stav projektu plynofikace v obci – M. Sychra
Zajistit ozdobení vánočního stromu – P. Novotný
Zajistit termín pronájmu zimního stadionu – P. Novotný

6) Akce pro veřejnost:

18. 11.  Vánoční tvoření – OV (Jakubcová, Novotná)
5. 12. Setkání s Mikulášem na návsi –SDH+OV- program zajistí SDH, 
balíčky pro děti OV (Jakubcová, Novotná)
23. 12. Vánoční koncert – OV (Jakubcová, Novotná)
24. 12. Krmení zvířátek – MS Horka Okrouhlá
31. 12. Silvestrovský pochod – OV (T. Sychra)

Zapsala: H. Novotná                                                          Ověřila: P. Jakubcová


