Zápis č. 5 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 28.7.2006
Přítomno: 10 členů OV
Omluveni: K. Chaloupková, Z. Žemličková, I. Burdun, Radek Nedbal, V. Adelt
PROGRAM:
1. Volby do Zastupitelstva obce Strančice a kandidatura Ing. Jitky Žemličkové.
Tento bod programu je z důvodu jeho obsáhlosti zařazen do závěru tohoto zápisu.
2. Kontrola úkolů vyplývajících z minulých schůzí
Žádost o výpůjčku pozemku pro provoz hřiště: Splněno
V této věci Jitka Žemličková podala informaci, že telefonicky požádala majitele
pozemku proti hasičárně (dříve ho vlastnil kapitán Souček) o jeho souhlas
s výpůjčkou za účelem zřízení hřiště pro naše občany. Vlastník souhlasí, ale
vzhledem k tomu, že předmětný pozemek je v současné době pronajatý, je nutná
dohoda s nájemcem.
Úkol: V. Adelt projedná věc s nájemcem pozemku
Poděkování všem, kteří se podíleli na instalaci basketbalového koše
3. Návštěva u starosty - Jitka Žemličková informovala o tom, že navštívila pana starostu
Ulricha a projednávala s ním níže uvedené návrhy všechromských občanů:
Zřízení studny a rozvod vody v hasičárně nejen k zajištění chodu našeho osadního
výboru a udržování zeleně na návsi, ale budova hasičárny by v případě potřeby
mohla být využita jako přístřeší občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé životní
situaci (požár, povodeň apod.). K tomuto účelu ve Všechromech sloužila bývalá
škola, která, jak všichni dobře víme, byla prodána a nyní slouží ke komerčním
účelům. Pan Slabý vznesl dotaz, zda by nebylo finančně méně náročné táhnout
vodovodní potrubí ze studny od Vosmíků, než provedení vrtu nové studny.
Úkol: Pan Slabý zjistí kolik by stálo podkopání komunikace tzv. „krtkem“
Zřízení internetu – k tomuto požadavku se pan starosta jasně nevyjádřil a slíbil
poskytnout telefonní číslo na firmu která zavedla internet ve Strančicích. Takže
společně můžeme doufat, že takovou samozřejmost, jakou bezesporu
internet je, ve Všechromech mít budeme.
4. Žádost o změnu dopravního značení - byla projednána žádost o změnu dopravního
značení u železničního přejezdu (STOPKA), kterou vypracoval Pavel Soukup. Žádost
bude podepsána předsedou OV a zaslána k vyřízení příslušnému správnímu úřadu.
5. Veřejná schůze - Návrh Jitky Žemličkové na svolání veřejné schůze občanů, na které
by společně s ostatními občany bylo projednáno např.:
 Rozebrání starých knížek
 Záležitosti ohledně firmy HOPI
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 Koupě nového zvonu a rekonstrukce zvoničky za finanční pomoci občanů,
popř. sponzorů.
6. Různé:
R. Tintěrová - nesvítí světlo u jejich domu.
Pan Slabý – u jeho domu nesvítí už rok
K. Vosmíková - podala informaci, že u kolejí je odkrytý kanál a hrozí nebezpečí
úrazu.
J. Žemličková - oznámila, že Zuzana Žemličková se vzdává mandátu člena OV
z důvodu vysokého pracovního vytížení, ale v případě potřeby je ochotna kdykoli
pomoci.
P. Hnátek - dosud není přistaven kontejner na papír.
Panely před hasičárnou - odvoz zajistí dle vyjádření p. Slabého Ing. Černý.
Kronika obce Všechromy – její získání zpět obci se jeví značně složité, proto nám pan
starosta Ulrich přislíbil pomoc.
K. Semerák – vznesl dotaz v jakém stádiu je stavba cyklistické stezky.
POZNÁMKA AUTORA:
Veškeré požadavky projednávané v tomto bodě č. 6 si pan Slabý zapsal a na příští
schůzi nás bude informovat o možnostech jejich řešení.
7. Kandidatura paní Jitky Žemličkové do Zastupitelstva obce Strančice.
Jelikož se mezi námi roznesly různé fámy o tom, že kandidaturu vzdala, uvedla vše
na pravou míru.
Když zhruba před měsícem jednala s panem starostou Ulrichem, byla ji ukázána
kandidátní listina, na které již byla zařazena. O to větší překvapení pro ni i pro nás
všechny bylo zjištění, že byla z kandidátky vyškrtnuta. Údajně proto, že nepodepsala
jakýsi dokument z důvodu nesplnění jejích požadavků, aby byli do kandidátky
zařazeni i pan Soukup a paní Adeltová. To upřesňuje pí Žemličková: zařazení pí
Adeltové a pana Soukupa do kandidátky byl pouhý návrh, ne podmínka.
Připusťme možnost, že se jim námi zvolený zástupce, který by určitě lépe hájil
naše zájmy, nehodil do krámu, ale snad budeme raději věřit tomu, že došlo k pouhému
nedorozumění v komunikaci mezi panem starostou a paní Žemličkovou.
Na schůzi byla panem Slabým pozvána Mgr. Fiedlerová, která byla někým ze
zastupitelstva dosazena na uvolněné místo po vyškrtnuté paní Žemličkové. Jelikož má
trvalý pobyt v katastru obce Všechromy byla zařazena do kandidátky jako zástupce
části obce Všechromy. Nicméně nás a dění v naší obci vůbec nezná, protože bydlí nad
hřištěm ve Strančicích.
Pan Slabý nám sdělil, že za Všechromy nekandiduje, protože jeho jmenoval
obecní úřad za jeho zásluhy při výstavbě nové pošty, a to především za ušetření 6 mil.
korun, které by se jinak musely hradit z obecního rozpočtu.
Když sečteme 1 + 1 zjistíme, že za Všechromy máme dva zástupce, které sice naše
část obce nezajímá, ale limit zastoupení „všechromáků“ v obecním zastupitelstvu je
splněn. Tak co bychom ještě chtěli ?!!!
Z projednání tohoto bodu jednoznačně vyplynulo, že osadní výbor trvá na
kandidatuře paní Žemličkové.
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Zapsala:

Zápis ověřila:

Alena Adeltová

Jitka Žemličková
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