Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 5/2020
z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky
konaného dne 31. 8. 2020 ve Voděrádkách

Přítomni:

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

Nepřítomni: Rudolf Hořínek

I.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ

Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo zahájeno Mgr. V. Hubatovou v 18,00 h
v Obecním domě ve Voděrádkách.

II.

PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ

PÚ 3/20
Žádost o zajištění parkování pro bytovky v Krabošické ul.
Obec bohužel nemá pozemky vhodné na parkování. Z obecních peněz byl vybudován parčík v
Krabošické a není vhodné ho rušit.
OV se obrací na městský úřad s dotazem na možnost parkování na obecním pozemku u objektu
silničářů v ul. Krabošická.

Obecní akce 5. září 2020
Po rozeslání emailových pozvánek na obecní akci se ozval zájemce o sponzorství akce (nákup
alkoholických nápojů). Tento sponzor si nepřeje být veřejně jmenován.
Dále jsme opět požádali o sponzorství provozovatelku Potravin U Václava, která naší žádosti
vyhověla a darovala nealkoholické nápoje a cukrovinky pro děti v hodnotě 1500,- Kč.
Oběma sponzorům tímto velmi děkujeme.

Žádosti o pronájem OD
1) Žádost obyvatele Voděrádek o pronájem OD ve dnech 28. 11.,12. 12.,18. 12. a 30. 12. 2020.
2) Žádost obyvatele Voděrádek o pronájem OD na 14. listopadu 2020.

3) Žádost obyvatele Voděrádek o pronájem OD na 19. září 2020.
Osadní výbor souhlasí, schvaluje všechny požadované pronájmy.

Plány rekonstrukcí v areálu AVTG (bývalého Maršálkova statku v Krabošicích)
Na schůzi OV se dostavil ing. Vlček, majitel fy AVT Group a Rezidence Voděrádky, aby
odprezentoval plán rekonstrukcí a budoucí výstavby na pozemcích těchto firem. Dle jeho slov tento
plán bude počátkem září prezentován zástupcům městského úřadu Říčany. S výsledkem jednání
s úřadem souvisí budoucí případná změna územního plánu a udělení výjimky na těchto pozemcích.
Přesná podoba plánů na rekonstrukce a výstavbu, v jaké budou schváleny, bude závazná pro
současného i případné budoucí majitele těchto pozemků.
Osadní výbor nemá námitky.

III.

ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo ukončeno ve 20,00 h.

Termín příští schůze:

pondělí ……………. 2020

Zápis provedl/a:

V. Hubatová

Kontrolu zápisu provedl/a: V. Hoskovcová
……………………………………..
Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková
Předsedkyně OV Voděrádky

