Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 9 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 30.9.2018
Přítomní: M. Šťastný, P. Soukup, L. Nedbalová, J. Hofman, R. Pták, J. Procházka
Omluveni: K. Semerák
Nepřítomni: ----

1.) Kontrola zápisu z minulé schůze
- Chodník do Všechrom: PČR podle sdělení starosty nesouhlasí s umístěním chodníku těsně
podél silnice mimo obec (je to prý v rozporu s předpisy) a požaduje oddělit chodník od silnice
zeleným pruhem, obec údajně znovu jedná s vlastníky dotčených pozemků o výkupu jejich širší
části pro tuto stavbu;
- Hasičárna: klíče zůstávají pouze na OÚ, údržba je zanedbávána, topení stále kape, M.
Šťastný zaurguje opravu na OÚ;
- Dostavba dětského hřiště byla po dvou letech zrealizována přes nesouhlas starosty a
místostarosty, nákup a montáž zajistila referentka OÚ na základě schváleného usnesení
zastupitelstva;
- Doklady za vyvážení žump: kolaudace vodovodu a tedy i potřeba dokládat nakládání
s odpadními vodami kvůli poskytnuté dotaci je plánována na rok 2020, údajně se chystá změna
legislativy, poté upřesníme další doporučovaný postup;
- Nátěr fasády Hasičárny: podle ujištění starosty je v rozpočtu obce, dosud však nebyl
proveden, požadavek vzneseme znovu po komunálních volbách;
- Ohrada na kontejnery: stavbu nové ohrady starosta zamítl, mezitím došlo k rozmístění
nádob na papír a plasty u jednotlivých nemovitostí a očekává se proto snížení počtu kontejnerů
na návsi, takže by stávající ohrada měla kapacitně stačit;
- Oprava hřbitovní zdi: údajně je v rozpočtu, zatím nebyla provedena, starosta Šindelář ji ve
svém volebním letáku slibuje provést v příštím volebním období...;
- Plechový kontejner u Hasičárny: již dva a půl roku starosta Šindelář a p. Janda slibují jeho
odstranění v nejbližším možném termínu, p. Janda telefonicky opět přislíbil v průběhu schůze
jeho odstranění do 14 dnů...;
- Zklidnění dopravy ve Všechromech: podle tvrzení starosty údajně proběhlo cca před půl
rokem místní šetření, na kterém policie nesouhlasila s žádným z opatření navržených ve studii
Ing. Syrového, písemné vyjádření údajně obec dosud neobdržela, přestože o něj údajně písemně
žádala, P. Soukup požadoval po starostovi doložit podané žádosti na zářijovém zasedání
zastupitelstva, dosud nic neobdržel, podá proto neprodleně žádost písemně podle Infozákona;
- Daně z nemovitých věcí: ani další dva návrhy P. Soukupa na snížení daní z obytných
staveb a zvýšení daní ze skladových hal, předložené v červnu a v září 2018, starostovi
zastupitelé neschválili, neprošel ani pozměňovací návrh předsedy finančního výboru Ing. Vávry
na zachování výše daní z obytných staveb a zvýšení daní ze skladových hal, přestože oba
návrhy by znamenaly celkové zvýšení příjmů do rozpočtu obce; v rámci bouřlivé diskuse na
zasedání zastupitelstva navrhli m.j. starosta s místostarostou rodilému vlastníkovi bývalé
zemědělské usedlosti, aby ji prodal a odstěhoval se, když se mu nelíbí příliš vysoká daň...
2.) Veřejné osvětlení
Stále zhasínají svítidla VO na č.p. 19 a za č.p. 17 (u rybníka), M Šťastný zaurguje opravu
na OÚ.
3.) Propustek dešťové vody
Propustek pro dešťovou vodu před č.p. 1 (vtok do potrubí) je v havarijním stavu, M.
Šťastný požádá OÚ o zajištění opravy.
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4.) Závada ve sjízdnosti komunikace
V křižovatce na návsi naproti č.p. 19 vyčnívají z povrchu silnice v jízdním pruhu dva
ocelové pruty, hrozí poškození pneumatik projíždějících vozidel, P. Soukup nafotí a oznámí na
OÚ se žádostí o zajištění opravy.

Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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