Zápis č. 2 ze schůze Osadního výboru Všechrom
ze dne 5. května 2006
Přítomni: 9 členů OV
Omluveni: K. Chaloupková, Z. Žemličková, P. Hnátek a P. Soukup
(v době konání schůze byli mimo obec)
Neomluveni: F. Hnátek
Přizván byl p. Janda, který informoval přítomné o existenci hasičského sboru - v případě
zájmu ze strany občanů lze tuto hasičskou činnost oživit
Program dle přiložené pozvánky.
Projednáno:
- provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze - bylo splněno vše s výjimkou vyklizení
spodní části hasičárny - úkol trvá a termín je prodloužen do 31.května
- k bodu obnovení volebního okrsku ve Všechromech - stanovisko OV je okrsek nezřizovat
- pořádání dětského dne - schváleno s tím, že o pomoc s přípravou této akce budou požádány
zejména mladé ženy ze Všechrom
- stav hřbitovních vrat - stav poškození se týká v podstatě všech sloupků oplocení a tak
bude požádáno o zahrnutí opravy do plánu na rok 2007
- podoba návsi ve Všechromech - zatím nejsou žádné podstatné návrhy – pouze je návrh
instalovat na vhodném místě basketbalový koš pro sportovní vyžití - J. Slabý požádá Obecní
úřad o finanční příspěvek
- rybník na návsi - OV se sjednotil na stanovisku, že by bylo vhodným řešením prodat již
zasypanou část s tím, že majitel zajistí schůdky na rybník a peníze z prodeje by byly použity
na zvelebení obce - např. objektu hasičárny
- přemístění vývěsky - je již zajištěno ze strany Obecního úřadu
- doplnění OV - byli navrženi 2 kandidáti s nimiž bude jednáno – konečné rozhodnutí bude
na příští schůzi
- různé - další finančně náročnější akcí, kterou bude OV prosazovat je oplocení rybníka na
návsi
- neuspokojivý stav a v zimě přímo nebezpečný úsek silnice u p.Jandy v důsledku
špatně odtékající vody ve škarpě je již v řešení.

Zapsal I. Burdun

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na schůzku Osadního výboru Všechrom v pátek dne 5.května 2006
v 19 hod. v budově místní hasičárny na návsi.
Program: 1/ Obnovení volebního okrsku Všechromy
2/ Pořádání Dětského dne
3/ Stav hřbitovních vrat
4/ Budoucí podoba prostranství na návsi
5/ Rybník na návsi
6/ Přemístění vývěsky
7/ Doplnění Osadního výboru
8/ Různé
Prosím připravte si své návrhy k projednávaným bodům.
Ing. Jitka Žemličkova

