
                      Osadní výbor Svádov 
 
Zápis 1/2016 z jednání osadního výboru Svádov dne 30.9.2016 
 
Přítomni : Irena Růžičková, Miroslav Schneberger, ing. Bořek Voráč, Pavel Kašpar, Jiří Kulhavý, 
                   Jaroslav Havlíček 
 
Omluven : Roman Novák  
Hosté      :  Jan Kolman - člen ZMO Střekov 
 
 
Program jednání:  
 
1.Kulturní akce pro děti 
   OVS se rozhodl požádat Jana Kolmana, aby se ujal zorganizování kulturních akcí pro děti : 
   3.12. 2016   Mikulášská nadílka pro děti  
  23.12.2016   Zpívánky u  rozsvícení vánočního stromu na hřišti u rest.Koruna ve Svádově  
 
 2.Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy  OVS 
 
    OVS projednal rozdělení pravomocí a to v oblasti kulturní a sportovní . Bylo rozhodnuto požádat o  
    spolupráci v oblasti kultury Jana Kolmana, který již má zkušenosti s přípravou a organizací akcí  
    tohoto druhu. 
    Oblast sportovní bude spadat do kompetence Jaroslava Havlíčka.  
    Oba byli OVS požádáni o přípravu konkrétních akcí s předpokládaným rozpočtem.  
 
3. Ustanovení člena OVS ing. Bořka Voráče, který v případě projednávání prodeje pozemků v kat.úz.  
     Svádov, Olešnice, Olšinky a Budov na ZMO Střekov, prověří jejich oprávněnost.  
 
4. Informovat občany o vzniku osadního výboru a jeho organizačním řádu 
    OVS projednal nutnost zajištění informovanosti občanů o svém vzniku, organizačním řádu a  
     předmětu své činnosti. Navrženo vyhotovení informačního letáku, spuštění webových stránek s  
     uvedením emailové adresy OVS, případně dalších kontaktů na jednotlivé členy OVS, kteří budou  
     zajišťovat spolupráci s občany v místě svého bydliště. 
     Olšinky - Pavel Kašpar 
     Olešnice - Roman Novák 
     Dolní Svádov - Jiří Kulhavý, Jaroslav Havlíček 
     Horní Svádov - ing. B. Voráč , Miroslav Schneberger 
 
5. Osadní výbor pověřil M. Schnebergera, aby zajistil informace o uvolnění tělocvičny v objektu školky 
     Svádov pro budoucí využití na sportovní a kulturní akce.  
 
 
6. Zjistit na ÚMO Střekov, jakým způsobem jsou financovány kulturní  a sportovní akce, aby OVS 
    mohl zažádat o příspěvky na akce, které bude pořádat. Úkolem byl pověřen ing. B. Voráč.  
 



7. OVS projednal otázku opravy komunikace Vítězná u řadových rodinných domů. Zažádat ÚMO  
    Střekov o sdělení  termínu realizace opravy výtluků v komunikaci a současně i realizaci pěti  
    parkovacích míst a také kontejnerového stání.  
    Dále pak Olšinky , prostor před prodejnou potravin a zastávkou MHD + výjezdová komunikace k  
    železničnímu přejezdu. Zjistit na ÚMO Střekov, zda zde bude realizována oprava. 
    Ulice Za tratí - zajistit, aby komunikace po dokončení opravy železniční trati byla uvedena do  
    původního stavu . Požadovat účast zástupce OVS p. Kašpara na kolaudačním řízení. 
 
8. OVS projednal otázku kontejnerových stání na celém kat. území Svádov.  
     Vzhledem k neustálému přeplnění stávajících kontejnerů, zajistit zvýšení četnosti odvozu hlavně u 
     plastů a papíru. Vytypovat případná nová stání, která by byla krytá.  
     Bude požádán ÚMO Střekov o zajištění. 
 
9. Termín dalšího jednání OVS byl stanoven na 11.10.2016 v 18.30 hod. v klubovně fotbalového  
     hřiště v Olšinkách. 
 
 
 
 
Zapsala : I. Růžičková  
 
 
 
 
 


