Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 13 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 26.4.2007
Omluveni: Ivan Burdun, Ilona Pfortnerová, Květa Vosmíková,
Neomluveni: Petr Hnátek, František Hnátek

1. Pavel Soukup podal informaci o průběhu zasedání zastupitelstva obce Strančice a jeho
zvolení do funkce předsedy OV.
2. Jelikož se v písemnostech uváděl různý název osadního výboru, byl členy OV
odsouhlasen jednotný název „Osadní výbor Všechrom“.
3. Pavel Soukup dále informoval členy OV o těchto záležitostech:
a. Vestavba toalet v hasičárně - zastupitelstvo obce Strančice schválilo v rozpočtu
obce na realizaci akce částku ve výši 150.000,- Kč; bylo vydáno územní
rozhodnutí na studnu, vypracován projekt pro stavební povolení a podána žádost
o stavební povolení.
b. Cyklostezka – projekt stezky byl doplněn o propojení do Všechrom podle
požadavku OV, navržené dopravní značení však počítá pouze s použitím pro
cyklisty, na OÚ byl podán požadavek na úpravu dokumentace; cena za
doprojektování nebyla dosud zjištěna.
c. Revitalizace rybníka – OÚ nezjistil ve stanoveném termínu nic o možnosti získat
dotaci, zástupce firmy Egretrans s.r.o. údajně odmítl provést domluvenou úpravu
zpevnění navážky a přislíbil její odstranění; MěÚ Říčany zahájí vůči obci řízení
o odstranění závažných nedostatků na stavu rybníka, obec údajně plánuje
provést nové oplocení - Jitka Žemličková zjistí stav a jakým způsobem má být
provedeno (vzhled, materiál, rozsah).
d. Rekonstrukce veřejného osvětlení – v návrhu rozpočtu obce byla vyčleněna
částka 250.000,- Kč; dosud nebyl nijak doložen rozsah rekonstrukce, výpis
materiálu, ani rozpočet na rekonstrukci; na veřejném zasedání bylo
odsouhlaseno snížení částky v rozpočtu obce o 80.000,- Kč, které byly
převedeny na vestavbu toalet v hasičárně.
e. Dopravní značení přejezdu vlečky – odstraněné značky byly opět namontovány
zpět; Pavel Soukup zjistí stav řízení o úpravu dopravného značení.
f. Pavel Soukup přislíbil alespoň provizorní opravu brány hřbitova.
g. V současné době probíhá oprava křížku u zvoničky, úprava přilehlého okolí
bude zčásti provedena na jarní brigádě, o srovnání terénu a údržbu pozemku
bude podána žádost na OÚ.
4. Pálení čarodějnic – bylo domluveno zajištění programu pro děti a občerstvení.
5. Termín jarní brigády byl po dohodě stanoven na 5.5.2007, byl domluven předběžný
rozsah prací.

Zapsala:

Zápis ověřil:

____________________________
Alena Adeltová

____________________________
Pavel Soukup
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