Osadní výbor v České Olešné

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

Česká Olešná
14.2.2011
viz presenční listina

Program schůze:
1. Seznámení předsedy p. Urbana z jednání zastupitelstva obce, které se konalo
30.12.2010
2. P. Hronek – info - jednání s p. Nezdarou
3. Projednání akcí na rok 2011
4. Poţadavky OV, doporučení OV na vybudování přístřešku na auto
5. Náměty občanů k projednání v zastupitelstvu

1) Seznámení p. Urbana z jednání zastupitelstva obce
-

Zastupitelstvo schválilo navrţené kandidáty do OV a zvolilo předsedu
OV
Předání zápisu z veřejné schůze v České Olešné, která se konala 15.12.2010
starostovi obce
Informace o schválení rozpočtu na rok 2011
Schválení vyhlášky o místních poplatcích

2) P. Hronek info
-

-

zahájeno jednání ohledně obecní studně, jednání se účastnil p. Hronek, starosta
obce p. Krátký a p. Nezdara
p. Nezdara navrhuje vybudování obchvatné studně tak, aby se zabránilo
pronikání povrchové vody do obecní studně, dále navrhuje vybudování
přepadu
OV navrhuje seznámit p. Adama (který je zodpovědný za tuto oblast) s touto
informaci a navrhuje vypsat na tyto práce výběrové řízení

3) Projednání akcí OV pro rok 2011
-

-

Zápis do kroniky o vzniku OV – zajistí p. Janůtková – zaslání stručné zprávy o
činnosti OV, o konaných akcích v roce 2011 - předání do 28.2.2011
p. Sedlákové
OV navrhuje uspořádat v obci kaţdoroční „Stavění máje“ které by se konalo
30.4.2011 – OV předkládá obci poţadavek na finanční příspěvek, který bude
určen na propagaci a organizaci akce - viz příloha č. 1
OV poţaduje sdělení informací o otevření hřiště v Č. Olešné – zda bude
probíhat slavnostní otevření, termín akce, propagace

4) Požadavky OV, doporučení OV
-

OV poţaduje finanční předkládá poţadavek na město o finanční příspěvek na
činnost OV v Č. Olešné (administrativa) – viz příloha č. 2
OV doporučuje podpořit poţadavek pí. Štoudkové na vybudování přístřešku na
auto na obecním pozemku u Jednoty, dojíţdí z Popelína osobním autem; v Č.
Olešné pracuje jako prodavačka v místním obchodě – OV se domnívá, ţe
zachování obchodu v obci by mělo být prioritou, a proto by mělo být i v zájmu
obce vyjít této ţádosti vstříc. OV ţádost pí. Štoudkové podporuje
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-

OV výbor ţádá, aby byl přítomen člen OV při gratulacích významných
ţivotních jubileích občanů České Olešné
OV ţádá, aby byl vţdy písemně vyrozuměn o výsledcích rozboru vzorků
pitné vody ze studně v České Olešné

5) Náměty občanů k projednání v Zastupitelstvu obce Strmilov


Přehodnocení údrţby cest v zimním období od ZD Popelín. Občané si
stěţují na pozdní prohrnování sněhu a s tím spojený problém se v čas
dostat do práce. Poţaduji oslovit jiné firmy na údrţbu komunikací
v České Olešné a tím zajištění včasné údrţby.



Zajištění kontejneru na odpad na jarní a podzimní úklid - v okolí
obce vznikají černé skládky. Termín nutno koordinovat s OV v Č. Olešné



Úpravu příjezdové cesty k domu č.p. 102, z části opraveno štěrkovou sutí –
při dešti vznikají výmoly.



Opravu / rekonstrukci příjezdové cesty před bytovými jednotkami č.p. 105
– 107, která nebyla doposud opravena po realizaci vodovodu p. Nezdarou
v r. 2009. bylo slíbeno, ţe oprava bude provedena v r. 2010. Dosud se tak
nestalo.



Odstranění nefunkčního rozhlasu mezi domy č.p. 101 aţ 105.



Objasnění nákladů za odběr vody pro místní část Česká Olešná za rok 2010
(jaké opravy byly provedeny, jaká byla spotřeba vody apod.).



U bytové jednotky č.p. 105 zjistit vlastníka pozemku – příjezdová cesta ke
garáţím není v zimě udrţovaná – je nutné spojit se s vlastníkem a zajistit
údrţbu – starosta odmítá udrţovat – občané mají problém dostat se autem
ke garáţím.



Zjistit majitele příjezdové cesty k rodinnému domu č. 67, poté zahájit
jednání s majitelem cesty - zajistit zpevnění příjezdové cesty k tomuto
domu



Občané ţádají informace, zda je moţný odprodej palivového dřeva
z obecných lesů občanům obce, je moţná těţba dřeva samovýrobou? Cena
dřeva za m3



Parcely U Vaníčků – údrţba pozemků –parcely jsou celoročně
neudrţované – hyzdí krajinu, zaplavují okolní pozemky plevelem, je nutné
zajistit jednání o údrţbě těchto pozemků



Občané poţadují výměnu značky s názvem obce – směrem na Bednáreček,
ze značky není jasné, do jaké obce se vjíţdí na značce jsou uvedeny tři
názvy obcí jmenovitě: Strmilov, Bednáreček, Česká Olešná

Dále by občané chtěli být informováni, o jaké dotace obec ţádá, jaké dotace obec získala a
proč nevyuţívá všechny moţné dotační programy. V této oblasti je informovanost na
velmi nízké úrovni – doporučení: Na webových stránkách mastaby bylo vhodné umístit
odkaz na všechny realizované projekty (vč. informací o celkových nákladech, podílu
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dotace, doby realizace a dodavatele). Tento počin by jistě přispěl k větší transparentnosti a
lepší informovanosti.
V České Olešné dne 19.2.2011
Zapsala:
Za osadní výbor:

Jaroslava Janůtková
Dušan Urban

Přílohy
1. Ţádost o finanční příspěvek na akci „stavení máje“
2. Ţádost o finanční příspěvek na činnost (administrativu( OV v Č. Olešné
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Město Strmilov
Náměstí 60
378 53 Strmilov
V České Olešné 14.2.2011

Na základě jednání OV v Č. Olešné dne 14.2.2011 ţádáme Město Strmilov o finanční
příspěvek ve výši …….. na podporu konání akce v místní části Č. Olešná pod názvem
„Stavění máje“.

Dušan Urban
předseda OV v České Olešné
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Město Strmilov
Náměstí 60
378 53 Strmilov
V České Olešné 14.2.2011

Na základě jednání OV v Č. Olešné ze dne 14.2.2011 ţádáme Město Strmilov o finanční
příspěvek ve výši …….. na činnost OV v Č. Olešné (administrativa) na rok 2011.

Dušan Urban
předseda OV v České Olešné
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