Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 23 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 9.12.2008
Přítomní: J. Žemličková, P. Soukup, K. Vosmíková, M. Šťastný, K. Semerák, A. Adeltová,
V. Adelt, I. Pfortnerová, I. Burdun, R. Nedbal, R. Tintěrová
Neomluveni: Petr Hnátek, František Hnátek
Na schůzi bylo projednáno následující:
1. Požadavky na finanční prostředky z rozpočtu obce na rok 2009
• dokončení dětského hřiště,
• opravy a výstavba chodníků,
Bylo dohodnuto, že z rozpočtu na rok 2009 nebudeme požadovat finanční prostředky na
opravu hřbitova
2. Územní plán a připomínky, případné požadavky občanů
Dosud vznesené připomínky ze strany OV byly projektantem zapracovány do návrhu
zadání územního plánu, další případné připomínky občanů nutno podat na OÚ do
18.12.2008
3. Návrh směrnice pro činnost OV
Jitka Žemličková projedná na pracovním zasedání zastupitelstva
4. Změny v členství v OV
Ukončením členství F. Hnátka nedojde ke změně počtu členů OV, na jeho místo bude
navržen nový člen - návrh OV: Roman Pták - projedná P. Soukup.
Předsedou OV byly podány aktuální informace o:
5. cyklostezce
jednání s vlastníky pozemků;
6. stavbě dětského hřiště
vynaložené náklady, další postup, stavba oplocení;
7. dokončení vestavby toalet
zbývající práce, kolaudace, oslava Silvestra;
8. HL systém – cesta
Členové OV se usnesli na tom, že pokud do 31.12.2008 nebude opravená cesta před
halou HL Systém, budeme prostřednictvím předsedy apelovat na obec, aby začala
vymáhat obcí uloženou pokutu za znečištění veřejného prostranství a poplatek za zábor
veřejného prostranství, které byly obcí vyměřeny již v listopadu loňského roku, a takto
získaných finančních prostředků použila k opravě cesty;
9. „Vila domy“
bylo vydáno stavební povolení, vznesené námitky byly zamítnuty, běží lhůta pro podání
odvolání
10. Oslava Silvestra
zajištění občerstvení bude domluveno v sobotu 20.12. na brigádě v hasičárně, J.
Žemličková zjistí výši příspěvku od OÚ na občerstvení, V. Adelt poptá „živou“ hudbu.
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Zapsala:

Zápis ověřil:

____________________________
Alena Adeltová

_____________________________
Pavel Soukup
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