Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 12/2019
z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky
konaného dne 16. 12. 2019 ve Voděrádkách

Přítomni:

Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková (předsedkyně)
Vladana Hoskovcová
Alena Kallová, DiS.

Nepřítomni: Rudolf Hořínek
Lada Petržílková

I.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ

Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo zahájeno Mgr. V. Hubatovou v 19,15h
v Obecním domě ve Voděrádkách.

II.

PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ

Odklízení sněhu
Byla vybrána firma na odklízení sněhu.

Vyjádření z města ke skládce hlíny a dalšího materiálu ve Voděradské ulici
Info od ing. Šritrové: Jedná se o pozemek ve vlastnictví města a město jej povolilo k užívání během
stavby. K rozhodnutí došlo během kontrolního dne a byl o tom učiněn zápis. Po dokončení prací
bude pozemek stavební firmou uveden do původního stavu.

Kontejnery Voděradská
- časté stížnosti na poházený velký odpad okolo kontejnerů.
Bude umístěna zákazová tabulka: Zákaz odhazování odpadu mimo kontejnery. Prostor je
monitorován kamerovým systémem.
Instalace kamer – dotaz, kam lze umisťovat kamery: MěÚ, tech. správa

Skládka v Ořechovce
- nahlášena na MěÚ počátkem prosince. Bude umístěna zákazová tabulka.

Obecní studna
- bude také opatřena informační tabulkou: Voda není pitná.

Zaplacení popelnic občanům, kteří se během roku 2019 starali o obecní pozemky (6x).

Oprava/rekonstrukce hřiště
Kvůli neuspokojivému výsledku revize dětského hřiště bylo zažádáno o pomoc města (pomoc
městského architekta) s projektem úpravy hřišť. Bohužel nebylo povoleno využít městského
architekta. Projekt si máme promyslet a podobu hřišť navrhnout sami, popsat/jednoduše namalovat
a předat městu, ti pak zajistí realizaci. Dřevěná sestava se skluzavkou je na místě cca 20 let.

Předvánoční akce v obecním domě (7. 12. 2019)
Na předvánoční akci vládla přátelská atmosféra. Spousta hostů na většinu odpoledne zakotvila ve
tvořivé vánoční dílně, kde si každý mohl vyrobit věnce, svícny nebo jiné dekorace na stůl či
stromeček a při tom si popovídat se sousedy. Bylo připraveno i malé pohoštění, hosté si mohli
posedět jen tak u kávy, chlebíčků, štrůdlu nebo cukroví a ochutnat povedený svařák, odpoledne se
na stolech objevily čerstvé voňavé trdelníky. Komu ve tvořivé dílně vytrávilo, mohl si dát i
vynikající kančí guláš.
Dárky pro děti měly úspěch, někteří hry a hračky testovali hned na místě. Nejmenší děti se také
zabavily v nově zařízené dětské herničce.
Akce se zúčastnil i p. Roček s ukázkou postaviček ze svého vlastnoručně vyřezávaného betlému a
se spoustou dřevěných ozdob,
které si děti brzy rozebraly a
dozdobily. Manželé Ročkovi
nabídli také všem zájemcům
exkurzi u nich na verandě, kde
mají betlém vystavený po celý
čas adventu.
Většina hostů na akci vydržela
od začátku až do konce. Z
pohledu organizátorů a členů
OV se akce velmi povedla.
Poděkování: Organizátorkou
akce byla Lada
Petržílková. Guláš uvařila
Monika Machotová, trdelníky
napekla Lada Petržílková, štrúdl
upekla Petra Bejčková a cukroví
dodali Hubatovi a Šantrůčkovi.

Obecní truhlíky
Truhlíky se z velké části rozpadají vinou nekvalitního spojovacího materiálu. Nemá cenu teď
osazovat. Oprava nutná (zajištěna).

Údržba zeleně v roce 2020
Předběžně domluveno – celoroční údržba:
1) svah u OD u zastávky, zahrada OD - firma
2) Voděradská a Nádvorní, Světická cesta – DPP
3) lesní cesta na Kuří – firma
Zajistit firmy na údržbu hřišť, posezení Krabošická, nový (odplocený) pozemek u kapličky, škarpy,
Pohřební cesta.
Požadavek odstranit strom z obecního pozemku u Obecního domu – ohrožuje střechu domu –
požadují majitelé domu. - zajistit posudek/zjistit možnosti – oslovit správce zeleně MěÚ.

Autobusová zastávka Voděradská, směr Jažlovice
Stará zastávka je zbouraná, do Vánoc bude stát nová (žárový zinek – nerezová konstrukce, tvrzené
sklo, dělené tabule).

Nové lavičky na Světické cestě
Procházející lidi (zejména ti pravidelní) jsou z laviček nadšení. Je smutné a s podivem, že ani ne po
měsíci od instalace laviček na místě už je vandalové poničili (popsali fixem, naštěstí se to podařilo
odstranit)! Dá se říct, že je cesta využívaná víceméně stálým okruhem lidí…
Budou zde umístěny výstražné tabule, že ničení majetku se trestá pokutou.

Pohřební cesta
Na žádost OV byl odstraněn autovrak z Pohřební cesty.

Kácení jasanů ve Voděradské
Správa zeleně MěÚ kácení dosud nezajistila. Se svolením MěÚ nyní jedná osadní výbor. Firmy
požadují výsledky tahových zkoušek, úřad je zatím nedodal.

Žádosti o pronájem obecního domu
Žádosti o pronájem OD v listopadu byly zrušeny.
Nová žádost o pronájem OD na 31. prosinec 2019. Přijata, schválena.

Žádost o zapůjčení obecního nůžkového stanu
Byla podána žádost o zapůjčení obecního nůžkového stanu na soukromou akci. Vzhledem k tomu,
že se nejednalo o akci konanou ve spolupráci s OV Voděrádky, kde by byli pozváni všichni
obyvatelé Voděrádek a Krabošic bez rozdílu a ne pouze vybraní, OV žádost zamítl. Bylo nabídnuto
zapůjčení stanu osadnímu výboru Kuří za předpokladu, že se jedná o akci pořádanou ve spolupráci s
OV Kuří. OV Kuří nabídku odmítlo s odůvodněním, že stany mají.

III.

ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo ukončeno v 20,30 h.

Termín příští schůze bude stanoven dle potřeby, pravděpodobně v koncem ledna.
Zápis provedl/a:

V. Hubatová

Kontrolu zápisu provedl/a:

V. Hoskovcová

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

