Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 4/2019
z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky
konaného dne 7. 3. 2019 ve Voděrádkách

Přítomni:

Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková (předsedkyně)
Rudolf Hořínek
Vladana Hoskovcová
Alena Kallová, DiS.
Lada Petržílková

Omluveni/Neomluveni/Hosté: 0

I.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ

Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo zahájeno V. Hubatovou v 18 h v Obecním
domě ve Voděrádkách.
II. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ

PÚ 11/19:
Osadní výbor v tomto složení (Hubatová-Vacková, Hořínek, Hoskovcová, Kallová, Petržílková)
bude oficiálně jmenován až příští týden 13. 3. 2019. S ohledem na nutnost začít řešit záležitosti
obce co nejdříve, navrhla V. Hubatová, aby OV odsouhlasil, že veškeré návrhy, které dnes budou
schváleny a úkoly, které budou rozděleny, budou členové osadního výboru moci začít řešit
bezprostředně po oficiálním jmenování.
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

PÚ 12/19:
Je potřeba objednat kontejnery na ukládání velkoobjemového odpadu.
Poptávka ve stavebninách a u firmy Marius Pedersen. Máme nabídku z MěÚ, 4.000,- za 1
kontejner.
Předpokládaný rozvrh:
• na jaře (duben, příp. květen): u Ročků, na návsi, do Krabošic
• na podzim (říjen, příp. listopad): v Nádvorní, v Krabošické pod mostem (přípojkou)
V pátek večer přistavit, v pondělí ráno odvoz.
Podle nabídek objednat u firmy nebo přes MěÚ a po potvrzení pak informovat obyvatele (vývěsky,
web MěÚ Říčany,...).

Zařídí: Hubatová
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

PÚ 13/19:
Hlavní jistič v Obecním domě.
Nutno urgentně zajistit opravu! Oslovit p. Heyrovského z MěÚ – zda máme někoho sehnat nebo se
o to postará MěÚ. R. Hořínek může zajistit elektrikáře. Jistič vypadává např. už po zapnutí 3
radiátorů.
Komunikace s MěÚ: Hubatová
PÚ 14/19:
Je potřeba nechat opravit patník sloupu u křižovatky, v rohu u domu Lehovcových (č.p. 18), do
kterého zřejmě narazil kamion při otáčení v křižovatce. Jedná se o telefonní sloup. Zjistit, kdo je
vlastník, kdo opraví, kdo zaplatí.
Zařídí: Hoskovcová
PÚ 15/19:
Je potřeba nechat opravit obecní studnu u domu p. Košatové (č. p. 15) - rozpadá se, drolí se stěny i
poklop, asi i chybí skruž. Nebezpečí úrazu. Nafoceno, pošleme dotaz na MěÚ.
Zařídí: Hubatová
PÚ 16/19:
Nutno zajistit prořez stromů a keřů v katastru obce, zejm. prořez na Světické cestě a na Pohřební
cestě (na Otice kolem ohrady s daňky).
Zatím byly neúspěšné pokusy kontaktovat p. Havlíčka (ARBORN) a Dubského. Příp. zkusit
Ekoflor (Neumann) a další firmy. Prořez stromů musí být do konce období veget. klidu (do konce
března).
Zařídí: Hubatová
PÚ 17/19:
Obecní truhlíky a záhony - V. Hoskovcová zajistí nákup sazenic (Hornbach, Bauhaus) a zeminy
podle nejlepší nabídky. Zeminu do truhlíků poptat u firmy Ekoflor (H. Neumann), příp. jinde. R.
Hořínek zapůjčí svůj vozík a auto.
Členové OV se postarají o osázení.
Zařídí: OV
PÚ 18/19:
Na jaro zajistíme úklid silnic. Předtím V. Hoskovcová zjistí, jak bude Farma Voděrádky projíždět
s nákladem - zda mají plán prací, nebo dohodne, aby čištění zaplatili.

Strojový úklid chodníků zvážíme dle potřeby. Pošleme dotaz na MěÚ, zda mají vapku (na
odstranění mechu z chodníků) nebo doporučí nějakou firmu.
Zařídí: Hoskovcová, Hubatová
PÚ 19/19:
Je vhodné obejít lidi, kteří v posledních letech dělali něco pro obec - zda budou chtít pokračovat.
• Petržílková: Boudovi, Šantrůčkovi, Cingelovi, Ročkovi
• Hoskovcová: p. Bek, p. Pikeš
• Hubatová: Šimkovi
PÚ 20/19:
Zjistit, kolik stála kovová zastávka v Jažlovické ul. a kolik by případně stála nová - naproti, na
místě dřevěné boudy. Dřevěná je ve špatném stavu - protože je ve stínu, spodní desky uhnívají a
lidé tam vykonávají potřebu. Ke konci roku, pokud budou peníze, budeme uvažovat o koupi nové
zastávky.
Info zjistí: Hubatová
PÚ 21/19:
Zjistit informace k možnostem umístění radarů ve Voděradské a Krabošické ulici, případně
umístění retardérů tamtéž.
Info zjistí: Hubatová
PÚ 22/19:
Převzetí a umístění obecního traktůrku a křovinořezu - Na MěÚ zjistit, jak ošetřit hmotnou
odpovědnost za stroje. OV chce zajistit, aby hmotnou odpovědnost za traktor a křovinořez měl ten,
kdo je bude užívat (na úpravu obecních pozemků). 13. 3. na schůzi na MěÚ s p. Krejčovou
projednáme hmotnou odpovědnost za traktůrek a za obecní dům.
Zařídí: Hubatová
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

PÚ 23/19:
Na obecní vývěsky bude umístěna poptávka na pomocníky s údržbou obecních pozemků (a dalšího
majetku). Pokud se nepřihlásí jiný zájemce z obce, Ladislav Šantrůček nabídl místo pro uložení
traktůrku a má také zájem o sekání obecních pozemků, střídavě s Janem Ferklem. Pokud se vyřeší
hmotná odpovědnost a DPP, pak bude traktůrek uložen u Šantrůčků.
Při případném předání se nafotí stav a umístění traktůrku (garáž).
Zajistí: Hubatová, Hořínek.
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

PÚ 24/19:
Úprava hřišť
• Fotbalové hřiště - jarní příprava.
Sběr listí z hřiště obecním traktůrkem, rozhrabání krtinců, zarovnání, válcování, příp. dosetí
travním semenem. Úprava keřů okolo křovinořezem. Sekání kolem laviček. Vše s odvozem. Na
veškeré práce se nabídl L. Šantrůček na dohodu. L. Petržílková zajistí válec.
Sekání hřišť v průběhu roku – nabízí se L. Šantrůček/J. Ferkl střídavě. Nabídku zvážíme, OV
bude souhlasit za podmínek, že se nenajde jiný zájemce z obce, dohodne se hmotná
odpovědnost za majetek obce (traktůrek) a výše finanční odměny bude výhodnější než zaplacení
firmě.
Dáme poptávku 3 firmám a zjistíme, kolik by stála jarní příprava + pravidelné sekání hřišť
(fotbalového i s okolními plochami a kolem laviček a dětského hřiště) – zjistit ceny za
jednorázové sekání i cenu za celou sezónu.
Ceny zjistí: Hořínek
Do příští schůze případné otázky okolo umístění traktůrku vyřešíme v rámci OV, na
příštích schůzích dořešíme hmotnou odpovědnost a dohody o provedené práci s
případnými zájemci nebo smlouvu s firmou.
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

• Dětské hřiště.
Vytřídit příp. rozbité hračky na pískovišti. Průběžně kontrolovat stav hřiště, dřevěných prvků,
klouzačky, houpačky.
Kontroly a běžný úklid (zdarma) zajistí: Kallová
•

Údržba pergoly u hřiště.
V. Hubatová zajistí firmu/DPČ, která provede prořez keřů, aby neničily střechu pergoly.
Dle potřeby bude pergolu zdarma uklízet A. Kallová - otírat lavice, zametat.
Do pergoly se od silnice hodně práší, padl návrh najít nějaké řešení - plexisklo, dřevěnou
desku nebo něco jiného, funkčního, ale aby to nerušilo vzhled ani nezmenšovalo prostor
k sezení. Možnosti a ceny zjistí R. Hořínek

Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

• Zákazové značky.
Ke hřištím je potřeba vyvěsit zákazové značky, které dodal minulý osadní výbor (zákaz volně
pobíhajících psů a zákaz vykonávání potřeby v lesíčku). Zvážit vyrobení/vyvěšení provozního
řádu hřišť. Problém jsou zejména kameny a větve na hřišti, které ničí sekačku/traktůrek, dále
výkaly v lesíčku, psi na pískovišti.
Zařídí: V. Hubatová

Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

PÚ 25/19:
Návrh přidat koš na psí exkrementy ke Světické cestě, zjistit, jestli je koš u cesty na Kuří, případně
o něj zažádat. Zjistit, zda existuje říčanská vyhláška o pokutě za exkrementy, pak udělat cedulky a
vyvěsit ke Světické, na paloučky ve Voděradské a k cestě na Kuří.
Info zjistí: Hubatová
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

PÚ 26/19:
Úklid škarp.
Emailem oslovit Ekokroužek Říčany s žádostí o pomoc s úklidem škarp - Hubatová
Zeptat se silničářů, zda/jak by se mohli zapojit do úklidu škarp. - L. Petržílková.
Případně pak svolat brigádu na úklid před svým bydlištěm.
Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni: 0
Závěr: Návrh byl přijat.

INFO:
• Nový oficiální email OV Voděrádky: ov.voderadky@email.cz
V. Hubatová 6. 3. 2019 požádala p. Šimkovou, aby co nejdříve emailem (jménem „starého“ OV)
obeslala občany Voděrádek s žádostí, aby v případě zájmu o informace o dění v obci
prostřednictvím emailu zaslali na sebe kontakt na novou adresu osadního výboru
(ov.voderadky@email.cz). Původní el. adresa zůstává soukromým emailem p. Šimkové!
•

Webové stránky www.voderadky.com jsou soukromým vlastnictvím Šimkových (jak je na
stránkách řádně uvedeno) a nejsou oficiálními stránkami Voděrádek. Jediné oficiální
webové stránky jsou na webu MěÚ Říčany (https://info.ricany.cz/mesto/voderadky), kde
můžeme jménem OV vyvěsit důležité informace. Do budoucna zvážíme založení nových
webových stránek pro potřeby osadního výboru a obce.

•

Info o rozpočtu obce – Obec dostala 300.000,- Kč + zůstatek z loňska, který je ale
rezervován na zaplacení interaktivních tabulí na stezku na Kuří.

•

Aktuální info o příspěvku občanů města na kanalizaci – na veřejné schůzi zastupitelstva
bylo rozhodnuto a schváleno, že občané se budou finančně podílet. Finální částka stále
nebyla přesně stanovena. Poslední potvrzené informace byly otištěny v Kurýru.

•

Převzetí hmotného obecního majetku od bývalého OV - 13. 3. schůzka na MěÚ.

•

Úkoly pro nejbližsí schůze OV (namátkově):
◦ pozemky – směny, odplocení, apod.
◦ jaké společenské akce uspořádat? Čarodějnice/Den dětí/akce pro maminky s dětmi,
Karneval, Betlém, adventní akce pro důchodce,... CHCEME PROPOJIT všechny části
obce!
◦ Pískoviště - cca v dubnu proházet písek. Údržba volejbalového hřiště - plevel, chemie
◦ Nové webové stránky Voděrádek
◦ velký úklid OD před volbami
◦ křížek
◦ vyklizení půdy OD
◦ sekání obec. Pozemků
◦
◦ revize textu pravidel výpůjčky OD + formulář

OV bude informovat na obecních vývěskách:
• oznámení o novém OV, jména členů, emailový kontakt
• info, že schůze OV jsou veřejně přístupné a datum příští schůze bude uvedeno v zápisu z
poslední schůze
• žádost o emailový kontakt od všech obyvatel
• kdy/kde budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad (po potvrzení od MěÚ)

•
•

•
•

info ohledně užívání hřišť. Celodenní akce na hřišti je nutné hlásit dopředu. Žádost
o udržování pořádku.
Poptávka na výpomoc s údržbou obecních pozemků a majetku a s úklidem v obci: sekání,
úklid kolem kontejnerů, úklid zastávek, úklid škarp, natření laviček, obecních vývěsek a
dřevěných prvků na hřištích, úklid a údržba kolem kapličky, péče o obecní truhlíky a
záhony, zalévání, úklid obecního domu (po akcích/generální), údržba dětského hřiště, sběr
odpadu na cestách Světické, Pohřební a na Kuří
Říčanský Kurýr – možnost zažádat o navýšení počtu výtisků
žádost o pomoc obyvatel se zamezením tvorby černých skládek v katastru obce - hlásit na
policii, pokud někoho uvidí vykládat z auta, zakládat skládky (SPZ!). Odstranění černých
skládek stojí obec X peněz ročně, které by se daly využít smysluplněji.

III. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo ukončeno ve 21,45 h.

Termín příští schůze byl předběžně stanoven na 21. 3. 2019 v 19h.
Zápis provedl/a:

V. Hubatová-Vacková

Kontrolu zápisu provedl/a:

V. Hoskovcová

……………………………………..
Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková
Předsedkyně OV Voděrádky

