
Zápis ze schůze OV Vratíkov konané dne 1. 2. 2023 v 18 hodin 

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

Hosté: pan místostarosta Ing. Lukáš Holík

Program schůze: 1) Zahájení – schválení programu
                               2) Dotazy a připomínky občanů
                               3) Kontrola úkolů
                               4) Rozpočet OV r. 2023

         5) Akce r. 2023
                               6) Podměty a připomínky členů OV
                               7) Různé

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

2)
Na začátku schůze bylo předáno slovo panu Ing. Holíkovi, který členy OV seznámil 
s návrhem cyklostezky Boskovice – Vratíkov. Návrh byl členy OV připomínkován. 
Dále pan místostarosta sdělil, že výkup prodejny COOP Vratíkov byl schválen RM. 
Projekt na revitalizaci KD Vratíkov je dokončen. 

Petra Jakubcová sdělila dotaz paní Vlaďky Ryšavé na zapůjčení židlí z KD na 
svatební obřad, který se bude konat 17.6. na hřišti za KD. Po obřadu budou židle 
opět vráceny do KD.
HLASOVÁNÍ: PRO-7, PROTI-0 – SCHVÁLENO

Další dotaz se týkal instalace odpadkových košů na psí exkrementy, který žádá 
paní Aneta Sekaninová. 
Hlasování pro instalaci 1 ks odpadkového koše na psí exkrementy na parcele č. 
63.

HLASOVÁNÍ: PRO-7, PROTI - 0 – SCHVÁLENO



3)
Oprava plotu na hřišti – úkol trvá. Jednání s p. Siverou bude zahájeno po 
odstranění nahnutých stromů u plotu hřiště.
Odpadkové koše – částečně splněno. Stále chybí dodání 2 ks – ze strany MěÚ 
přislíbeno.
Oprava cesty k lesu – částečně splněno. II. etapa bude započata v letošním roce.
Objednání nových garnýží – úkol splněn. 
Stav plynofikace – projekt pozastaven. Ze strany obce bude občanům 
doporučeno předat podklady k udělení souhlasu se vznikem ochranného pásma 
plynovodu na pozemku v jejich vlastnictví, či souhlas připomínkovat. Jednání 
s firmou Montáže inženýrských sítí zajistí P. Jakubcová. 

4)
 
Rozpočet na r. 2023
2 000,- Kč – sundání ván. osvětlení ze stromu
1 275,- Kč – hosting, internet. stránky
16 500,- Kč – údržba budov
15 000,- Kč – autobusová doprava - zájezd
2 000,- Kč – pronájem pouť. atrakcí
3 500,- Kč – pronájem zim. stadionu
2 500,- Kč – příspěvek na balíčky na Mikuláše
4 000,- Kč – nazdobení ván. stromu
186 352,- Kč - rezerva (oprava chodníku od č.p. 12 po č.p. 83, dopl. obrubníků 
od č.p. 1 po č.p. 21 – nacenění zajistí J. Šmíd, zakoupení party stanu – cenu 
zjistí M. Sychra)

5)
Byl předložen návrh plánovaných akcí na 1. pol. r. 2023 ve spolupráci s SDH 
Vratíkov a Knihovnou Vratíkov:

23.2.  „Čaj o páté“ - posezení nejen pro seniory

24.3.   Jarní tvoření 

1.4.  Ukliďme Česko

8.–9.4. Velikonoční výstava

30.4.  Stavění máje a pálení čarodějnic

           Čarodějnický pochod (pro děti)



20.5.   Výlet (Baťův kanál)

3.6.  Kácení máje

           Dětský den (pro děti)

Předběžně projednán plán na pouť Vratíkov 18.8. - 20.8.2023:
- po dohodě SDH zajistí Michal S. kapelu na pouťovou zábavu (Pá nebo So).
- V neděli tradiční posezení s hudbou na místním hřišti – hudbu zajistí P. 

Jakubcová (hudba J. Sekanina). 
- Pouťové atrakce předběžně domluveny s p. Novým – zjistí P. Jakubcová.  

6)

Upozorněno bylo na nutnost údržby silnic v obci. Informován bude p. Honzírek 
(silnice „kolem školy“ + točna, ulice „Nová cesta“, ulice „Zábranní“).

P. Jakubcová sdělila, že v jarních měsících bude zkontrolován stav dětského 
hřiště (stav prvků, laviček) – poté bude informován p. Sivera na příp. opravu 
prvků a doplnění zastínění na pískoviště + každoroční výměna písku. Zažádáno 
bude také o doplnění nového prvku pro děti (horolezecká stěna do stráně).

7)

Vzhledem ke špatné přehlednosti, v zatáčkách hlavní komunikace směr 
Boskovice, bude zaslána SÚS  žádost o ořez porostu  inkriminovaných míst – 
zajistí M. Drška.

Závěr:
OV Vratíkov souhlasí s žádostí V. Ryšavé o zapůjčení židlí na svat. obřad dne 
17.6.
OV Vratíkov žádá Město Boskovice o instalaci 1 ks odpadk. koše na psí 
exkrementy.
OV Vratíkov souhlasí s rozpočtem OV pro rok 2023. 

Zapsala: P. Jakubcová                                                             Ověřil: M. Sychra


