Zápis ze schůze osadního výboru České Olešné
Místo konání:
Datum konání:
Přítomni:

Česká Olešná
18.8.2011
Jaroslava Janůtková, Dušan Urban, Lukáš Kubů,
Ing. Jana Krbová, Jiří Hronek,
Omluveni: Martin Vlásek ml. Tomáš Lukš

Program schůze:
1. Multifunkční hřiště – dětské hřiště, vedení el. proudu nad hřištěm, zřízení soc.
zařízení u hřiště, dřevěný kolník
2. Cesta k místnímu vodojemu
3. Černá skládka za okály
4. Oprava obecního osvětlení a rozhlasu
5. Změna členů OV, zahájení jednání spolupráce OV a sboru dobrovolných
hasičů v České Olešné
6. Ostatní

1) Multifunkční hřiště
-

-

proběhlo přesunutí skluzavky na dětské hřiště – zajistili členové OV
je nutné, řešit problém el. vedení nad hřištěm, dochází ke zkratování míčem,
příslib starosty p. Krátkého, že projedná s p. Vrbenským, bude nutné zajistit
příjezd na hřiště auta s plošinou
přemístění krajové trubky a přemístění sítě – zajistí p. Kubů a členové OV
OV požaduje zahájit jednání o výstavbě soc. zařízení včetně přístupného
vodovodu, jako nezbytného vybavení víceúčelového areálu
požadujeme aby Městský úřad projednal problém s dřevěným kolníkem který
stojí u nového hřiště. Stavba je v dezolátním stavu a ohrožuje bezpečnost
hrajících si dětí. OV navrhuje objekt zbourat nebo přestavět aby nadále
neohrožoval své okolí svým vzhledem a nebezpečím úrazu. OV navrhuje
výkup pozemku od p. Sýkorové na kterém stojí dřevěný kolník v dezolátním
stavu. Ten zbourat a na tomto místě vystavět soc. zařízení včetně technické
místnosti sloužící k uskladnění technického vybavení hřiště

-

2) Cesta k místnímu vodojemu
-

OV žádá aby bylo objednáno vyměření této komunikace od odbočky p. Urbana
přes louku p. Vetýšky až k rezervoáru vody. Tuto komunikaci postupně
vyspravovat hlavně ve spodní části kde kvůli povrchové vodě nelze ve dnech
po deštích projet.

-

3) Černá skládka za okály
-

OV upozorňuje na vznikající skládku odpadu (větví, trávy, sutě atd.) na
obecním pozemku za okály směrem k obecnímu lesu. Bylo by potřeba skládku
zlikvidovat a umístit zde ceduli se zákazem skládky, dále by bylo vhodné
upozornit místní občany na zákaz skládky i v okolí obce Česká Olešná, černé
skládky vznikají i v jiných místech (např. občané sypou trávu a lupení do
potoka podél cesty u mostu ) – vyhlášení rozhlasem
1

4) Oprava osvětlení a rozhlasu
-

OV upozorňujeme na závadu cca 3 kusů světel obecního osvětlení, zajistit
opravu světlení a dále kontrolu obecního rozhlasu

5) Změna členů OV, spolupráce se SDH
-

-

členové OV se shodli na změně členství: p. Tomáš Lukš z důvodu nedostatku
času odchází a na uvolněné místo byl navržen p. Pavel Marek
dále se členové OV dohodli na změně předsedy OV p. Dušana Urbana nahradí
p. Jiří Hronek. OV se domnívá, že tato změna přispěje ke zlepšené komunikaci
mezi OV a vedením obce. P. Hronek naváže na práci dosavadního předsedy
p. Urbana s tím že bude pokračovat jejich úzká spolupráci i v budoucnu.
OV osloví vedení SDH p. Vl. Jirků a p. L. Ohrazdu a pozve je na zasedání OV
kde bude nastolena otázka spolupráce SDH a OV.

6) Ostatní
-

OV upozorňujeme na nově instalovanou značku u mostu kde je chybně
označena hlavní a vedlejší silnice, je nutné tuto závadu co nejdříve odstranit
než dojde k dopravní nehodě.

V České Olešné dne 19.7.2011
Zapsala:
Za osadní výbor:

Jaroslava Janůtková
Dušan Urban
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