Zápis č. 10 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 21.12.2006
Přítomni:

J. Žemličková, P. Soukup, A. Adeltová, I. Burdun, K. Vosmíková, P. Hnátek,
R. Tintěrová, K. Semerák, R. Nedbal, I. Pfortnerová
Omluveni:
V. Adelt, M. Šťastný
Neomluveni: F. Hnátek

PROGRAM:
1. Informace o vestavbě toalet
Pavel Soukup informoval členy OV v jakém stádiu je řízení ohledně vestavby toalet
v hasičárně. Vzhledem k tomu, že zástupci obecního úřadu změnili názor a obec jako
vlastník objektu hasičárny zařídí veškerá povolení týkající se vestavby
prostřednictvím svých zaměstnanců sama, byly dne 6.12.2006 předány panu
starostovi veškeré dostupné podklady (situace pro ÚR na studnu 3x, vyjádření
vodoprávního úřadu, projekt stavebních úprav 3x a stanovisko KHS), které si vyžádal
Stavební úřad v Mnichovicích. O stanovisko HZS bylo požádáno dne 11.12. a po
jeho obdržení bude rovněž předáno zástupcům obecnímu úřadu.
2. Informace o cyklostezce
Pavel Soukup informoval členy OV o stavu cyklostezky Strančice - Všechromy. Stále
probíhají pouze jednání s vlastníky pozemků, doprojektování stezky podle územního
plánu dosud nebylo zástupci OÚ zadáno projekční firmě.
3. Informace o veřejném zasedání Zastupitelstva obce Strančice
Pro členy OV, kteří se nezúčastnili zasedání zastupitelstva, podali Pavel Soukup,
Alena Adeltová, Ivan Burdun a Růžena Tintěrová informaci o jeho průběhu.
Zastupitelstvo obce Strančice vyhovělo žádosti OV a určilo počet členů OV na 13,
nezvolilo však jeho předsedu. Vzhledem k tomu, že se ostatní členové OV
kandidatury na předsedu vzdali a jediný kandidát Pavel Soukup je pro většinu
zastupitelů Strančic údajně nepřijatelný, musíme se obejít bez předsedy. Tím se ale
pro občany Všechrom nic nemění, jelikož v případě odstoupení předsedy a nezvolení
nového předsedy OV zastupuje předsedu místopředseda, kterým je Pavel Soukup.
4. Nabídka nábytku
Jelikož se paní Kateřina Chaloupková s rodinou stěhuje z naší obce, nabídla darovat
OV nábytek pro dovybavení hasičárny.
Úkol: Ivan Burdun provede prohlídku a posoudí vhodnost přijetí daru.
5. Silvestr
Členové jednohlasně přijali návrh k uspořádání oslavy Silvestra pro občany
Všechrom v hasičárně.

Dne 27.12.2006

Dne 27.12.2006

Zapsala:

Zápis ověřil:

Alena Adeltová

Pavel Soukup
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