Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 25 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 24.3.2009
Přítomni:

P. Soukup, J. Žemličková, R.Tintěrová, P. Hnátek, R. Nedbal, K. Semerák,
V. Adelt
Omluveni: A. Adeltová, I. Burdun, I. Pfortnerová
Neomluveni: K. Vosmíková M. Šťastný
Host:
R. Pták
Projednáno:
1. Žádost o vybudování chodníku na pozemku 425/2
Osadní výbor se stavbou souhlasí, svůj souhlas vyslovil již na podzim 2007, kdy byl vznesen
požadavek na rozpočet obce. Doporučuje provést v roce 2009 v rámci částky vyčleněné
v rozpočtu obce na stavby chodníků.
2. Stavba oplocení podél dálnice
OV souhlasí s konceptem žádosti o zajištění stavby oplocení, žádost bude po projednání se
starostou obce podána na ŘSD (zajistí P. Soukup).
3. Problémy s odpadky
V. Adelt vznesl podnět k vybudování přístřešku na kontejnery na tříděný odpad (zastřešeného).
P. Soukup zpracuje výkres a na příští schůzi bude projednáno možné umístění přístřešku.
Výkres bude společně se žádostí předán radnici.
J. Žemličková zjistí aktuální četnost vyvážení kontejneru na papír, v případě 14ti denního
intervalu požádá o týdenní vývoz, příp. o přistavení druhého kontejneru. Dále požádá o
přistavení druhého kontejneru na plasty a projedná možnost přistavení 1 kontejneru (příp. 240 l
nádoby) na směsný odpad hrazeného z rozpočtu obce s jednorázovým vyvážením dle potřeby.
Dále požádá o kontrolu zaplacení známek na směsný odpad u všech domů, zejm. č.p. 17 a 19.
4. Rozpočet obce
J. Žemličková informovala přítomné, že pro letošní rok je v rozpočtu na rozvoj Všechrom:
- prořezání stromů (lípy na návsi, duby u č.p. 37 a podél cesty k benz. pumpě)
- stezka k drážnímu domku
- chodníky (v neupřesněném rozsahu)
Projekt kanalizace a ČOV nebyl do rozpočtu zařazen, byl zahrnut do předběžného plánu akcí na
rok 2010.
5. Cesta před halou HL system
OV vyčká do konce dubna 2009, nebude-li cesta opravena (nebo alespoň zahájena oprava),
bude urgovat na radnici vymáhání uložené pokuty a poplatku za zvláštní užívání.
6. Přijetí nového člena OV
OV souhlasí s přijetím Romana Ptáka (z č.p. 15) za člena OV. Žádost o jeho určení členem OV
bude podána písemně zastupitelstvu obce (zajistí P. Soukup).
7. Soška J. A. Komenského
J. Žemličková zjistí, kam byla přemístěna soška J. A. Komenského z bývalé školy a pokusí se
zajistit její přemístění zpět na své místo.
8. Hasičárna
OV souhlasí s pojmenováním společenského domu vzniklého přestavěním bývalé hasičské
zbrojnice na „Hasičárna“.
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9. Chladnička
Členové OV se pokusí sehnat starší funkční chladničku pro chlazení nápojů a občerstvení
během pořádaných akcí. Chladnička bude umístěna v Hasičárně.
Zapsal:

Zápis ověřila:

____________________________
Ing. Pavel Soukup

_____________________________
Ing. J. Žemličková
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