
Zápis ze schůze OV Vratíko íkoaoé doe 6. 6. 2018 o 18 hkdio

Přítomni: Michal Sychra                    Petra Jakubcová
                  Tomáš Sychra                    Hana Novotná
                  Petr Novotný                           
                  Jan Šmíd                                                                                                    
                   
Program schůze: 1. Zahájení – schválení programu
                              2. Dotazy a připomínky občanů
                              3. Kontrola úkolů  
                              4. Provoz hřiště  
                              5. Snížení počtu členů OV Vratkov
                              6. Podměty a připomínky členů OV
                              7. Různé

                                                       
1)

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

2)
Chybí v obci bezbariérový přístup na chodníky – připomínka občanky, která jezdí na 
elektrickém vozíku.

3)
Troalé úíkly- vyvěšení vlajky ČR ve dnech státních svátků (Novotný P.)
                      - uzamykání a odemykání brány hřiště (Jakubcová)
Další úíkly sploěoy.

4)

Usoeseoí:

Členové OV se dohodli na uzamykání hřiště ve 20 hodin, v zimních měsících v 18 
hodin a o letních prázdninách ve 22 hodin, otevřeno bude od 8 hodin, hřiště určeno 
pouze pro sportovní účely, výjimky povoleny se souhlasem OV. Na bráně bude 
vyvěšen návštěvní řád, který zpracuje Michal Sychra a dále rozešle pro vyjádření 
ostatním členům OV.

prk: 6 , prkt: 0, zdrržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk



5)
Usoeseoí:

OV žádá pro následující volební období o snížení počtu členů OV Vratkov ze 
současných 11 na 7 členů.

prk: 6 , prkt: 0, zdrržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk

 6)

Plot kolem hřiště, včetně dětského není zcela opraven. Je pouze spravená část plotu 
po pádu stromu a na mnoha dalších místech jsou díry. Prvky na dětském hřišt nejsou
také zcela v pořádku – uhnilé zábradlí a schůdky na skluzavce, prasklé gumy na stnící
plachtě nad pískovištěm a zničená krycí plachta na pískovišt. Všechny prvky je 
potřeba natřít (žádali jsme na podzim 2017).

Odbkr rkzokje města a iooestc: Žádáme o vyčištění okapů na budově kulturního 
domu a přístavby, které jsou ucpané, dokončení opravy oplocení hřiště, kontrolu a 
vyčištění dešťových vpust v celé obci.

Odbkr íaocelář tajemoíía: Žádáme o dokončení opravy oplocení hřiště a dokončení 
oprav prvků na dětském hřišt.

P. Nkoktoý informoval o havarijním stavu podlahy v klubovně SDH, nutná její 
výměna, odhadované náklady cca 20 000,- Kč.

Úprava rozpočtu:

25 000,- Kč – veslovací trenažér
13 000,- Kč – 4 ks stolů do KD (možná spoluúčast města?)
14 500,- Kč – zájezd do ZOO pro občany obce
  3 000,- Kč – hudba pouťová neděle
20 000,- Kč – podlaha klubovny SDH
  6 500,- Kč – provozní náklady

prk: 6 , prkt: 0, zdrržel se: 0

J. Šmíd informoval o návštěvě zástupců Římskokatolické církve Boskovice z důvodu 
naší žádost o opravu fasády kaple.



RM zveřejnila investce do přidružených obcí za roky 2014 – 2017, po přepočtu na 
obyvatele a rok: Mladkov: 16 050,- Kč/os./rok

Hrádkov:   8 425,- Kč/os./rok
Vratkov:   3 029,- Kč/os./rok
Bačov:   7 213,- Kč/os./rok

Usoeseoí:

OV Vratkov žádá vedení města o zdůvodnění velice podprůměrných investc do naší 
obce, jak ve srovnání s ostatními obcemi, tak celkového průměru města.

prk: 6 , prkt: 0, zdrržel se: 0, usoeseoí bylk přijatk

                                                           7)
Aíce o kbci oe 2. pklklet 2018:

17. srpna - Pouťová taneční zábava – od 20 hodin (pořádá SDH)
19. srpna - posezení při hudbě – v odpol. hodinách na hřišt (pořádá OV)
Říjen - lampionový průvod, vyřezávání dýní (pořádá OV)
Prosinec - Setkání s Mikulášem, andělem a čerty na návsi (pořádá SDH, OV)
                   - vánoční koncert u kapličky (pořádá OV)
                   - krmení zvířátek na Štědrý den (pořádá L. Novotný)

ÚKOLY: Petr Nkoktoý zakoupí zámky na uzamykání bočních branek na hřišt.
               Michal Sychra kontaktuje P. Malacha a ve spolupráci s ním zajist výše 

uvedené požadavky na jednotlivé odbory, zajist výměnu podlahy.
               Petra Jaíubckoá zajist hudbu pro nedělní pouťové odpoledne.   

Zapsala :                                                                           Ověřil:
H. Novotná M. Sychra           


