
Zápis z mimořádné schůze OV Vratíkov konané dne 30. 11. 2022 v 
18 hodin 

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

Program schůze: 1) Zahájení – schválení programu
                               2) Dotazy a připomínky občanů
                               3) Kontrola úkolů
                               4) Zhodnocení r. 2022
                               5) Podměty a připomínky členů OV
                               6) Různé

1)
Petra Jakubcová přivítala přítomné a zahájila schůzi, připomínky k programu 
schůze nebyly vzneseny a program byl schválen.

2)
Bez připomínek

3)
Oprava plotu na hřišti – úkol trvá. Odkup dřeva pod hřištěm zajistí p. Učeň. 
Kácení 2 nahnutých stromů zajistí profi firma začátkem nového roku.
Odpadkové koše – částečně splněno. Stále chybí dodání 2 ks.
Oprava cesty k lesu – částečně splněno - část cesty opravena – 350 m2 asf. 
recyklátu.
Akustické závěsy do sálu KD - úkol splněn (objednat nové garnýže – Jakubcová) 
Stav plynofikace – úkol trvá (M. Sychra)
Ozdobení vánočního stromu – úkol splněn
Termín pronájmu zimního stadionu – úkol splněn (předběžný termín 29.12., p. 
Malach bude ještě potvrzovat)

4)
Do rozpočtu města na r. 2022 pro obec Vratíkov byla zahrnuta rekonstrukce 
rybníku v částce 660 tis. Kč (převod do rozpočtu na r.2023 – navýšení o 340 tis. 
Kč).
Transfer prodejně Vratíkov ve výši 120 tis. Kč (na r. 2023 již JEDNOTA COOP 
Boskovice o dotaci nežádá – bude ukončen provoz prodejny).



 Z r. 2021 byla převedena částka 900 tis. Kč na PD plynofikace obce. Projekt byl 
zřejmě již dokončen (zástupci OV však nebyli informováni) – někteří občané 
Vratíkova však byli vyzváni firmou Montáže inženýrských sítí, spo. s.r.o. o udělení 
souhlasu se vznikem ochranného pásma plynovodu na pozemku v jejich 
vlastnictví. 
Dále proběhla výsadba zeleně na návsi, která byla již několik let odkládána a 
proběhla formou náhradní výsadby.
Byla opravena část cesty k Melkovu v hodnotě 106 419 Kč, která je značně 
využívána nejen občany Vratíkova, ale širokou veřejností (cyklostezka). 
Dokončení cesty bylo zařazeno jako jedna z priorit obce do rozpočtu na r.2023.  

V r. 2022 proběhlo jednání s projektantem ohledně revitalizace KD ve Vratíkově. 
Členové OV nebyli informováni o jeho dokončení. Zateplení budovy a výměna 
oken bylo z důvodu hospodárnosti zařazeno jako další bod do rozpočtu města na 
r.2023 (velká spotřeba el. energie). 

5)
Na základě zhodnocení r. 2022 a předložení návrhu rozpočtu Města Boskovice 
na r. 2023 žádá OV Vratíkov o schůzku s vedením města z důvodu projednání:

1. zařazených investic do návrhu rozpočtu Města na r.2023 pro obec 
Vratíkov, 

2. ukončení prodeje v prodejně COOP Vratíkov a řešení dané situace.

Schůzku zajistí P. Jakubcová.

Zapsala: H. Novotná                                                             Ověřila: P. Jakubcová


