Osadní výbor Smrkovice

V Písku dne 27.1.2015

Z Á P I S č. 01/2015
z jednání, které se konalo dne 26.01.2015 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Smrkovicích

Přítomni
Jan Matoušek, Michal Baumgartner, Pavlína Brendlová, Lucie Krentíková,
Matoušková, Marie Novotná, Blanka Smíšková, Michal Starý, Ondřej Vaněk
Miroslava Pewnerová - sekretář

Jana

Nepřítomni
xxx
Omluveni
xxx
Hosté
xxx
PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba místopředsedy
3. Jednací řád, harmonogram rozpočtových prací
4. Plán jednání OsV v r. 2015
5. Plán činnosti na r. 2015
6. Různé, interpelace
7. Čerpání rozpočtu, přesun fin. prostředků
8. Závěr

JEDNÁNÍ
1) Zahájení
Jednání OsV bylo zahájeno v 18 hod., členové se sešli v plném počtu, výbor je
usnášeníschopný.

2) Volba místopředsedy
Místopředsedkyní byla zvolena paní Blanka Smíšková
3) Jednací řád, harmonogram rozpočtových prací
Členové OsV byli seznámeni s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Písku
ze dne 1.12.2014 a s harmonogramem rozpočtových prací na rok 2015.
4) Plán jednání OsV v r. 2015
Členové OsV se dohodli na pravidelných jednáních vždy 1. pondělí v měsíci od 19
hod., mimo letních prázdin:
Termíny:
po 2.3.2015
po 7.9.2015
út 7.4.2015 (6.4. velikonoce)
po 5.10.2015
po 4.5.2015
po 2.11.2015
po 1.6.2015
po 7.12.2015
5) Plán činnosti na r. 2015, čerpání rozpočtu
Kulturní a společenské akce:
21.2.2015
karneval
duben
velikonoční dílničky
květen
lampionový průvod
červen
loučení se školním rokem
červen
rybářské závody
srpen
loučení s létem

září – říjen
listopad
prosinec
prosinec
prosinec

výlet pro děti
dílničky
halloween
mikulášská nadílka
setkání důchodců

Rozvoj, opravy, údržba:
Fotbalové hřiště – likvidace stavební buňky
úprava betonové desky
nátěr interiéru domku
pořízení 2. domku
Kaple pokácení stromu u kaple
Dětské hřiště sečení
6) Různé, interpelace
Hřiště u hřbitova - požadavek hráčů na pořízení zábrany (síť, plot apod.) na
zachycení míčů před pádem do rybníka.
Veřejné osvětlení – doplnit lampy VO tam, kde jsou tmavá místa.
Kontejnery v ulici Salátova (bývalý sběrný dvůr) – řazení kontejnerů kolmo k silnici
tak, aby okolo kontejnerů byl udržován pořádek, zlepšit celkový vzhled (kontejnerová
stání, zeleň apod).
Náves – pokračovat ve studii návsi, větší údržba (sečení).
Na Nové – oprava komunikace, velmi špatný stav.
Polní – vyasfaltování komunikace.
Nástěnka – požadavek na umístění nástěnky v ulici V Rokli, výměna nástěnky na
sále Na Nové.
MHD – přidání spoje s odjezdem z Písku do Smrkovic okolo 17:30 hod., kdy v 17:00
hod. jsou zavírány obchody a úřady.
7) Čerpání rozpočtu, přesun fin. prostředků
OsV schválil nákup 2. domku na fotbalové hřiště, totožného jako v r. 2014, za cenu
do 76 tis. Kč a žádá o přesun fin. prostředků OsV na jeho pořízení v nejbližší
rozpočtové změně takto:
pol. 5171 opravy
- 76 tis. Kč
pol. 6122 montovaný domek
+ 76 tis. Kč
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8) Závěr
Jednání osadního výboru bylo ukončeno ve 20 hod.

Návrhy usnesení výboru jako podnět pro
zastupitelstvo města
xxx

Předseda výboru

Jan Matoušek

Zapsal

Miroslava Pewnerová
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