Zápis ze schůze osadního výboru České Olešné
dne 6. 12. 2012
Přítomni:
Dušan Urban, Jiří Hronek, Jaroslava Janůtková, Lukáš Kubů,
Martin Vlásek ml., Pavel Marek, Oldřich Křivánek
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Změna členů OV
Využití prostor knihovny
Internetové stránky OV
Návrh na zvýšení příjmů do rozpočtu města Strmilov
Umístění stavební buňky za obchod
Ostatní

1. Změna členů OV
- Osadní výbor se shodl na změně členství: Ing. Jana Krbová z důvodů
časové zaneprázdněnosti odchází a na uvolněné místo byl navržen pan
Oldřich Křivánek
2. Využití prostor knihovny
- Po oslovení paní Vondrušovou jsme projednali využití prostoru a
internetu v místní knihovně. Navrhujeme změnit knihovníka,
podporujeme návrh starosty na oslovení paní Kučerové. Paní Kučerová
počítá se zapojením dětí do knihovnické činnosti (čtení pohádek,
vystřihovánky, omalovánky, dětský koutek, a další akce pro děti)
- Po projednání s paní Vondrušovou by bylo nutné upravit stávající
prostory, jak knihovny, tak i místnost před knihovnou, vybílit je a
dovybavit novějším nábytkem (židle, stoly, skříně), případně kobercem.
- Do budoucna by bylo dobré vyměnit elektrická kamna za nová účinnější
přímotopná tělesa, a to do obou místností.
- Změnit kompletně knižní fond a zaměřit se na dětské tituly.

- Internet využívat nejen pro knihovnické potřeby, ale také pro práci OV a
pro potřeby občanů.
- Místnost před knihovnou využívat pro pravidelné schůze OV, schůze
s občany, popřípadě výběr poplatků, umístit zde výstavu fotografií z obce
a okolí, atd.
- V předsíňce umístit větší uzamykatelnou skříň pro věci ze hřiště (míče, síť
atd.)
3. Internetové stránky OV
- Pan Urban zřídil oficiální internetové stránky OV v České Olešné
(WWW.CESKAOLESNA.CZ)
- Prezentuje se zde činnost OV, kulturní a sportovní akce v obci, činnost
organizací a spolků, místní podnikatele a fotogalerii obce
4. Návrh na zvýšení příjmů do rozpočtu města Strmilov
- Navrhujeme jednat se ZD Popelín ohledně zvýšení nájemného
z pronajatých obecních pozemků a to minimálně ve výši 2000,-Kč / rok /
1ha zemědělsky obhospodařované půdy v katastru obce Česká Olešná.
Toto nájemné je v okolí již běžně vypláceno.
5. Umístění stavební buňky za obchod
- Navrhujeme umístit na obecní pozemek za obchodem stavební buňku
nebo něco obdobného, aby se zde mohli scházet a schovat před nepřízní
počasí místní občané navštěvující místní obchod. Nyní postávají různě
v okolí obchodu, do hasičárny je nepustí, v létě pak sedí na lavičkách u
hasičárny a prý negativně ovlivňují návštěvníky dětského hřiště.
Upozorňuji, že se nejedná o nepřizpůsobivé občany, ale o převážně
důchodce, kteří si jdou pobesedovat, přečíst noviny apod. Tento obecní
pozemek měl pronajat bývalý provozovatel obchodu a byl zde přístřešek
pro auto, nyní je přístřešek odstraněn a pozemek je volný.
6. Ostatní
- Dne 5. 12. 2012 proběhla v obci mikulášská nadílka pro děti.
- Chystá se předvánoční zdobení perníčků, akce zaměřená pro děti a jejich
rodiče (akce proběhne dne 15. 12. 2012, bude použit příspěvek města
Strmilov ve výši 500,-Kč)
V České Olešné dne 6. 12. 2012
Za osadní výbor Jiří Hronek

