
Zápis z 1. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 7.11.2017 

 

Počet přítomných členů : 4 

Omluveni: Martina Němcová 

Neomluveni: 0 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 

 

Program: 
1. Veřejné schůze, zapojení občanů 

2. Stanovení termínu dalších schůzí 

3. Vyvěšení zápisu 

4. Jakým způsobem budou občanům předávána různá sdělení 

5. Rozpočet místní části, aktivity rok 2017 a 2018 

6. Kontejner 

7. Měření hluku 

8. Knihovna 

9. Úklid školy 

10. Ostatní 

 

Přehled usnesení: 
 

1. Veřejná schůze, zapojení občanů 

Odhlasováno většinou přítomných, že se bude jednat o veřejné schůze každý měsíc, za tři měsíce se 

bude znovu hlasovat, zda to je přínosné nebo budou veřejné schůze zrušeny, popř. konány za delší 

časový úsek. Program bude vyvěšený týden před konáním. 

 

2. Stanovení termínu dalších schůzí 

Členové Osadního výboru Sržanov se shodli na termínu každé první úterý v měsíci, tj. 6.12.2017 

(výjimečně posunuté kvůli čertům), 2.1.2018, 6.2.2018 

 

3. Vyvěšení zápisu 

Ve vývěsce, zájemcům do emailu, na stránky Stržanova 

 

4. Jakým způsobem budou občanům předávána různá sdělení 

SMS, email, vývěska, stránky Stržanova 

 

 

5. Rozpočet místní části, aktivity rok 2017, 2018 

Pan Zich vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu. Dotazy byly na ještě nezabudovanou houpačku a 

zůstatek peněz v pokladně. Ten činí k dnešnímu dni 2.477,- Kč. Vzhledem k větším investicím do 

dětí se na rok 2018 očekávají větší investice do dospělých: divadla, veletrhy, aj. Návrhy se 

projednají na další schůzi. 

Zjistit cenu investice do el. zvonění v kapličce. Případná investice pro rok 2018. 

Mikulášská besídka nebude, zájemci o čerty se nahlásí v prodejně. Předpokládá se sousedské 

posezení v prosinci. Odsouhlasení proběhne na další schůzi. 

 

6. Kontejner 

Zjistit na MěÚ místo, kam by se dal přemístit, popř. zrušit kontejner u zastávky. Jak to vyřešit jinak. 

Ohledně kontejnerů dole u hřiště bylo odhlasováno 21 : 7, že zůstanou, kde jsou. Poté byl vznesen 

dotaz, zda by bylo možno zjistit jiné obecní místo, tak aby to nevadilo občanům a revitalizaci. 

Pokud takové místo bude, probere se na další schůzi.  



 

Velkoobjemový kontejner si vyžádat čtyřikrát ročně. Dát požadavek na město, aby v rámci VPP 

přijeli uklidit a možnost samostatného rozhodování o sečení trávy atd. Nebo přesunutí Stržanova do 

kategorie vícekrát za rok. Jak to bude vyřešené v rámci revitalizace? 

 

7. Měření hluku 

Písemné stanovisko nemůže město poskytnout. Dotčení občané již byli kontaktováni. Vysvětlení 

poskytl pan Zich. 

 

8. Knihovna 

Paní Šírová má nadále zájem vést knihovnu. I když jsou schůze plánované na úterý, výpůjční dobu 

knihovny to nijak neomezuje. 

 

9. Úklid školy 

Paní Drbohlavová má nadále zájem uklízet budovu bývalé školy. 

 

10. Ostatní 

Výstava starých fotografií Stržanova a možnost organizování srazu rodáků zároveň s poutí ve 

Stržanově. Fotografie budou převedeny do elektronické podoby a obratem majitelům vráceny. 

Jarní úklid svépomocí, pokud nám nevyjde město vstříc. Domluvit s občany na březnové schůzi. 

Zažádat na městě o novou vývěsku. 

Bylo poděkováno minulému OV za činnost. 

Strom republiky byl odsouhlasený, zakomponovat do plánu revitalizace. 

Snížení rychlosti, obytná zóna – na cestě ke Strži – dát požadavek na město. 

Schůze členů OV se starostou proběhne 22.11.2017. Zúčastní se paní Strašilová a pan Zich (pokud 

ne, nahradí ho pan Jelínek). Na další schůzi tak už bude k některým požadavkům stanovisko MěÚ. 


