Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 5/2019
z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky
konaného dne 21. 3. 2019 ve Voděrádkách

Přítomni:

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

Omluveni/Neomluveni/Hosté: -

I. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ
Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo zahájeno Mgr. V. Hubatovou v 19h
v Obecním domě ve Voděrádkách.
II. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ
PÚ 27/19
Pronájem zaploceného pozemku – č. p. 21 (manželé D.)
Majitelé nemovitosti č. p. 21 mají ke svému pozemku bez právního titulu připloceny části
městských pozemků parc. č. 465/11 o výměře cca 56 m2 a část parc. č. 465/22 o výměře cca 5m2 ve
vlastnictví města, oba v k. ú. Voděrádky. Nyní žádají o pronájem těchto pozemků.

Průběh hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:
nepřítomni:

Závěr: Návrh byl/nebyl přijat.

Průběh hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželi se:

0

nepřítomni:

0

Závěr: Návrh byl přijat.
Osadní výbor souhlasí s pronájmem pozemku.

PÚ 28/19
Objednáme čištění silnic na co nejdřívější termín. Proběhla dohoda s Farmou Voděrádky.
Zajistí V. Hubatová

Stav fotbalového hřiště.
Zkontrolovat fotb. hřiště, branky, upevnění, sítě.
Zajistí V. Hubatová

INFO:


Kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění kontejnerů ve Voděrádkách bylo dojednáno s firmou Marius Pedersen na víkendy
12.-15. dubna a 18.-21. října 2019.



Úklid v katastru obce - škarpy apod.
Město Říčany vyzvalo všechny obce k zapojení se do jarního úklidu o dubnových sobotách.
Zajistí kontejner, pytle a rukavice v požadovaném počtu (30/30). Byl nám potvrzen termín
6. dubna 2019. Kontejner bude přistaven na návsi, sraz bude v 9 hodin. Informace a žádost
o účast dostanou obyvatelé do poštovních schránek a bude viset na vývěskách.



Předání a přemístění obecního traktůrku.
Ve středu 20. 3. 2019 proběhlo předání traktoru mezi starým a novým osadním výborem.
Byl sepsán protokol o předání traktoru. Ačkoli byl traktor po servisní prohlídce, bylo
zjištěno, že nesvítí přední světla, v předávacím protokolu je to uvedeno. Byly pořízeny
fotografie traktoru.
Tentýž den byl traktor umístěn u L. Šantrůčka, byly pořízeny fotografie umístění a
podepsána dohoda mezi osadním výborem (zastoupen V. Hubatovou) a L. Šantrůčkem
o uložení obecního traktoru. Dokud nebude rozhodnuto o tom, kdo bude sekat obecní
pozemky, traktor nebude používán, nejdéle do konce dubna 2019. P. Šantrůček vymění
žárovky předních světel, bude-li příčina jiná, budeme reklamovat servisní prohlídku
v Mountfieldu.



Bylo ověřeno, že všichni obyvatelé, kteří dříve (loni) udržovali obecní zeleň poblíž svých
domů, v tom budou pokračovat (K., C., B., R.)



Obecní studna.
Zatím byli osloveni dva studnaři a pouze jeden se přijel podívat. Ještě pozveme třetího.
Firma bude na základě nabídek vybrána pravděpodobně před další schůzí OV, proto jednání
o rozsahu prací, výběr firmy a odsouhlasení všemi členy OV proběhne elektronicky.

III.ZÁVĚR ZASEDÁNÍ
Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo ukončeno ve 20,20 h.

Termín příští schůze byl předběžně stanoven na 25. 4. 2019 od 19h v Obecním domě.
Zápis provedl/a:

V. Hubatová

Kontrolu zápisu provedl/a:

V. Hoskovcová

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

