Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 3 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 4.10.2011
Přítomní: P. Soukup, I. Pfortnerová, J. Žemličková, R. Pták, I. Burdun
Omluveni: A. Adeltová, R. Nedbal
Nepřítomni: K. Semerák, R. Tintěrová

1.) Návrh do zastupitelstva obce
Věc: Reakce ZO na zápisy OV
Důvodová zpráva: Osadní výbor nemá žádnou zpětnou vazbu na zápisy ze schůzí ani
kontrolu nad tím, zda byly jeho návrhy přijaty, s jakým výsledkem byly projednány apod.
Vzhledem k tomu, že OV je ze zákona poradním orgánem zastupitelstva obce, mělo by se ZO
jeho zápisy a návrhy zabývat na veřejných zasedáních. Do programu zasedání však nejsou tyto
materiály předkládány.
Návrhy výboru bude zapisovatel uvádět v zápisech ze schůzí výboru formou návrhu
usnesení s důvodovou zprávou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá tajemníkovi předkládat zápisy ze
schůzí osadního výboru na program nejbližšího veřejného zasedání zastupitelstva (vč. dosud
neprojednaných zápisů č. 1 a 2). Návrhy výboru formulované v zápise jako návrh usnesení
s důvodovou zprávou budou předkládány na program zasedání jednotlivě.
2.) Návrh do zastupitelstva obce
Věc: Oprava chodníku mezi č.p. 32 a 33 ve Všechromech
Důvodová zpráva: Kvůli nesprávně provedenému odvodnění chodníku zrealizovaného
stavební firmou na podzim 2008 jsou na dvou místech prasklé obrubníky a propadlá dlažba.
Ing. Soukup na tuto skutečnost opakovaně upozorňoval OÚ, v září 2010 vyzval OÚ k zahájení
reklamačního řízení podáním datovou schránkou, v květnu 2011 tuto výzvu urgoval (opět
datovou schránkou), do dnešního dne však oprava nebyla zajištěna. Letos na podzim končí 3letá zákonná záruční lhůta, poté by náklady na opravu hradila obec ze svého rozpočtu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi zajistit opravu prasklých
obrubníků a propadlé dlažby na chodníku mezi č.p. 32 a 33 ve Všechromech v rámci reklamace
díla u zhotovitele.
3.) Návrh do zastupitelstva obce
Věc: Dopravní značení
Důvodová zpráva: V lednu 2008 podal Ing. Soukup na podnět OV žádost o úpravu
dopravního značení Odboru dopravy a správních agend MěÚ v Říčanech. V únoru 2008
obdržel odpověď, že uvedené nedostatky budou odstraněny, příp. projednány s příslušnými
správci komunikace. Většina nedostatků byla v průběhu uplynulých 3 let postupně odstraněna,
3 nedostatky dosud trvají.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi projednat s příslušnými
správci komunikace osazení dopravního zrcadla do křižovatky silnic II/107 a III/1015 pro
zlepšení výhledu vozidel jedoucích ze Všechrom na silnici III/1015 do Strančic, a výměnu
dodatkové tabulky „Tvar křižovatky“ u dopravní značky „Hlavní silnice“ před domem č.p. 28
ve Všechromech dle skutečného tvaru křižovatky. Dále ukládá starostovi zajistit umístění
dopravní značky B 32 „Jiný zákaz – Průjezd zakázán“ na stávající sloupek dopravního značení
u propustku naproti domu č.p. 12 ve Všechromech.
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4.) Návrh do zastupitelstva obce
Věc: Zklidnění dopravy na návsi ve Všechromech
Důvodová zpráva: Na návsi ve Všechromech v blízkosti dětského hřiště jezdí někteří řidiči
často velmi rychle a nebezpečně a ohrožují tak bezpečnost jak ostatních vozidel tak i chodců
vč. dětí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi projednat s příslušnými
orgány (silniční správní úřad, PČR, správce komunikace) možnost umístění dopravního značení
a zařízení ke zklidnění dopravy na návsi ve Všechromech dle přiloženého plánku + omezení
rychlosti na 30 km/hod na stávající sloupek dopravního značení před objektem č.p. 22 a zajistit
jejich realizaci.

5.) Návrh do zastupitelstva obce
Věc: Oprava kanálu
Důvodová zpráva: Kanál v ulici mezi objekty č.p. 16 a 17 ve Všechromech je propadlý, při
projíždění vozidel hrozí jejich poškození, při průjezdu popelářského vozu hrozí i úplné
propadnutí kanálu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi zajistit opravu
propadlého kanálu na silnici mezi objekty č.p. 16 a 17 ve Všechromech.
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6.) Přístřešek na kontejnery
OV konstatuje, že stavba přístřešku pro kontejnery na tříděný odpad není realizována
svépomocí pracovníky úřadu (příp. externě najatými), jak bylo domluveno při stanovení částky
do rozpočtu obce, ale najatou firmou, což stavbu výrazně prodražuje.
OV dále konstatuje, že výběr prováděcí firmy byl proveden zcela diletantsky, nabídky
neobsahují odděleně údaje o ceně a množství materiálu a práce, nejsou členěny na jednotlivé
položky, nemají jednotné zadání a nemají tedy ani stejný obsah naceňovaných prací, takže je
nelze kvalifikovaně porovnat. Cena vybrané nabídky byla zcela evidentně stanovena pouze
podle částky vyčleněné na tuto akci v rozpočtu obce, nabídka však zahrnuje pouze část
potřebných prací a nákladů.
Takové jednání OV považuje za špatné a nezodpovědné hospodaření s majetkem obce.
7.) Kolotoč na dětské hřiště
R. Pták se pokusí zjistit alespoň přibližnou cenu výroby kolotoče na dětské hřiště kvůli
požadavku na rozpočet obce, termín realizace bude upřesněn podle možností dodavatele.
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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