Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 6/2020
z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky
konaného dne 30. 9. 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 4/20
Investice do úklidu a úprav v Obecním domě
Umytí oken zimní zahrady zvenku – (zajistí LP)
Zakoupení stohovatelných židlí jako náhrada vyřazených židlí – pokud možno béžový potah,
pochromované nožky, 20 ks – (zajistí VHV)
Zakoupení chybějícího drobného kuchyňského náčiní (VHV)
Výměna vchodových dveří – vybourání, nový rám, nový schod a práh, dřevěné dveře – plné (bez
okénka), odstín tmavší hnědá (VHV)
Vymalování v OD: všechny místnosti na bílo (VHV)
nové garnýže + závěsy
- U všeho zjistit možnosti a ceny, konzultovat s ostatními členy OV, nechat schválit městem

Kontejnerová stání
- Krabošická, Voděradská, U Boudů, případně v Ořechovce
- vydláždění povrchu, obezdění (možnosti a ceny zjistí L. Petržílková)

Ulice U Boudů
V dolní části ulice u kontejnerů na tříděný odpad bude v rámci projektu Vodovod a kanalizace cesta
zpevněna asfaltovým penetrátem jen v cca 3-4 metry širokém pruhu, oba okraje cesty zůstanou bez
úprav.
V místě stání kontejnerů prodloužit zámkovou dlažbu + zídka, jako bude u ostatních
kontejnerových stání (LP).
Protější okraj cesty - návrh zpevnit ho na vlastní náklady stejným asfaltovým
recyklátem/penetrátem - zjistit ceny, možnosti (zjistí LP).

Stezka na Říčany
Na doporučení městského úřadu OV projednává podmínky pronájmu/odkoupení pozemků v
místech plánované stezky na Říčany s jejich majiteli (Hoskovcová, Hubatová).

Obecní akce 5. září 2020
V sobotu 5. září 2020 se konala akce Setkání rodin, které se zúčastnily rodiny s dětmi, ale také
jednotlivci a páry (přes 40 lidí). Téměř všichni příchozí se pustili do stavby hmyzího hotelu, kterou
na pár minut přerušil déšť, pak během slunečného odpoledne kutilové zdárně dokončili celkem 8
domečků. Akce se zúčastnili starousedlíci i nově přistěhovaní, při stavění si vzájemně pomáhali a
po dokončení se ještě dlouho bavili u ohně nebo stolu s občerstvením.
Účastníci projevili velký zájem o organizaci dalších akcí (nejen pro děti), někteří i nabídli pomoc s
jejich zajištěním. Podle dalšího vývoje epidemiologické situace tedy OV zorganizuje snad ještě
letos další akce (lampionový průvod, Halloween).
Několik přítomných pánů se také shodlo, že by rádi využili místního fotbalového hřiště k
pravidelnému hraní. V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte ov.voderadky@email.cz
nebo tel. 778 758 463.

Drakiáda 10. 10. 2020
S ohledem na nouzový stav: akce se neruší, účast dle vlastního uvážení. Jedná se o venkovní akci na
velkém prostoru. Podle počtu účastníků bude zvážen navazující program u obecního domu.

Vánoční / Mikulášská akce
Rezervace termínu 5. prosince 2020, vč. rezervace obecního domu.

Žádosti o pronájem OD
Žádost obyvatele Voděrádek o pronájem OD na 21. listopadu 2020.
- Osadní výbor souhlasí, schvaluje požadovaný pronájem.

Světická cesta
- nechat posekat okraje (zajistí Hoskovcová)

III.

ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

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

Termín příští schůze:

…………………...

Zápis provedl/a:

V. Hubatová

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

