Osadní výbor Svádov
Zápis č. 5/2017 z jednání osadního výboru Svádov dne 2.5.2017
Přítomni : 
Irena Růžičková, Miroslav Schneberger, Pavel Kašpar, Roman Novák,
Omluveni: Ing. B.Voráč, J. Havlíček
Hosté

:
Jan Kolman, M. Kolman ( za Svadnet), D. Humpolcová

Program jednání :
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání :
ad 3) dne 10.4.2014 se uskutečnila schůzka s tajemníkem ÚMO Střekov ing. Prokopem.
Za OV Svádov se jí zúčastnili p. Schneberger, Novák, Havlíček a ing. Voráč. Předmětem
jednání bylo ujasnění možností komunikace mezi ÚMO Střekov a OV Svádov. Úkol splněn.
ad4) Řešení problému nutnosti navýšení počtu nádob na tříděný odpad a jejich vhodného
umístění.
P. Kašpar projednal tento problém s p. Čechovou (ÚMO Střekov). V současné době je nutné
navrhnout nová místa,na která by bylo možné navýšený počet nádob umístit. Jedná se hlavně o lokality- Olšinky u obchodu , Svádov u restaurace Koruna a v Olešnici u můstku. Po té bude opět
řešeno s p. Čechovou.
ad7) Podněty občanů jsou OV řešeny.
2. R. Novák předložil podnět občana p. Papírníka z Olešnice, který se na OV obrátil se žádostí
o projednání možnosti výstavby protihlukové stěny mezi jeho RD a dětským hřištěm
v Olešnici, se kterým jeho pozemek sousedí.

3. Projednána otázka rekonstrukce dětského hřiště ve Svádově. Při deštích je přístupová cesta plná
vody, tvoří se zde velké kaluže. Požádat ÚMO Střekov o možnost zajištění opravy.
4. R. Novák přednesl požadavek na prořez keřů a stromů u dětského hřiště v Olešnici.
Projednat s ÚMO Střekov.
5 .Na příští rok připadá výročí 830 let od založení Svádova. Připravit oslavu výročí ve spolupráci
se Svadnetem ( zástupce M.Kolman) a dobrovolnými hasiči (zástupce R. Bardoun) . Projednat:
termín konání , program apod. Vyvolat proto schůzku s uvedenými zástupci .
6. Termín další schůzky je 6.6.2017 v 18.30 hod. v restauraci U Koruny ve Svádově.

Zapsala: Růžičková

