schůze osadního výboru

14. 4. 2016 v 18:00

Účast: Kotková, Kyselová, Zábranská, Truhlář, Křepela, Holman, Škvrna
Host: Anna Janečková podala návrh na:
1. dobudování chodníku mezi statkem a Durdičkou, je nebezpečné chodit po silnici, obzvlášť když je
objížďka.
2. Místo koupaliště v Domoslavicích zřídit kořenovou čistírnu odpadních vod pro obec.
Projednáno:
Všichni členové osadního výboru odmítli dělat zapisovatele, zápis tedy na jejich žádost provedla
předsedkyně Kotková.
Odpověď Janečkové: chodník se udělá současně s vodovodem. O dotaci na vodovod je požádáno,
snad by mohla být ještě letos.
Zábranská:

na konci Durdičky chybí amplion místního rozhlasu.

Truhlář, Křepela:
navrhují z bezpečnostních důvodů ořezat suché větve zasahující do silnice u
Hlaváčků kvůli plánované objížďce, aby si nějaký kamion neroztrhl plachtu. Zjistit, zda objížďka bude
jednosměrná nebo obousměrná, na jak dlouho je plánována.
Křepela, Holman, Škvrna:
dotaci.

požadavek na Dětské hřiště u nádrže na Durdičce. Podat žádost o

Kotková:

jaké prvky byste chtěli.

Křepela:

to chce něco, co doma nemáme.

Křepela, Holman, Škvrna:
Kotková:

hlavně pískoviště a skluzavku.

pískoviště by muselo být zakryté proti kočkám.

Zábranská: dala bych do stínu pod strom lavičky a možná stolek, v létě jezdí dost cyklistů a
odpočinek by využili.
Křepela, Holman, Škvrna, Truhlář:
stromů.

předběžně zjistit možnost uvolnění místa pro hřiště vykácením

Kotková, Kyselová: alespoň stromy k silnici bych nechala, je to na jih, tak aby bylo v létě trochu
stínu, místa je tam dost.
Křepela, Holman, Škvrna:

požadavek na oplocení hřiště minimálně u nádrže, nejlépe však celého.

Kotková, Kyselová: protinávrh, kdo má malé děti bude tam mít rodiče a ti dítě musí ohlídat, větší
děti se musí hlídat sami a učit se tak vlastní zodpovědnosti.
Křepela:
nádrž přes léto vypustit kvůli bezpečnosti a také komárům, na zimu napustit. Když
nádrž zamrzne, dá se bruslit.
Kotková:

dejte do nádrže ryby a je po komárech.

Škvrna, Holman:

opravit přítok do nádrže, jinak se na podzim znovu nenapustí.

Truhlář:

je to zborcené, přítok je slabý.

Kotková:

muselo by se to vykopat a položit trubky nové, na to nejsou peníze.

Truhlář:

chce to zřídit schránku na připomínky pro osadní výbor.

Kotková:

nejlépe na zadní stranu obecní vývěsky, to je příhodné místo.

Kotková:

jak to vypadá s chybějící nohou od pingpongového stolu.

Křepela:
smontovat.

je to vyreklamované přes obec, snad ji pošlou. Potom bych potřeboval pomoct to

Holman:

to není problém, dej vědět, až bude třeba.

Křepela, Truhlář, Zábranská, Holman, Škvrna:

diskuse jak zajistit provoz pingpongu na Zátiší.

Křepela:
nechal bych udělat další klíče od Zátiší, jedny by měl někdo na Durdičce (Holman) a
jedny v Domoslavicích (Truhlář).

Schůze předsedou ukončena cca v 18:50. Dále muži pokračují v besedě o montáži a provozu
pingpongového stolu.

