
Zápis z 11. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 4.9.2018 
 

Počet přítomných členů : 2 

Nepřítomni: Adam Jelínek 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 
 

Program: 

nebyl stanoven 
 

Projednávaná témata: 

 

Z jednání na MěÚ: 

 
Do plánu na dlouhodobé investice byla zařazena plynofikace místní části a oprava budovy bývalé školy: 

výměna oken, nová fasáda spojená se zateplením. 

Oprava střechy (krovy, trámy, krokve) - bude zažádáno do rozpočtu 2019. 

 

Elektrické zvonění v kapličce a nasvícení “cibulky” proběhlo dne 4.9.2018. 

 

Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova 

V červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 

2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova r. 2019. 

 

Ostatní: 

Zájezd do Vídně 

Další možnost spojit výlet pro občany ze všech místních částí, což se jevilo jako nejlepší řešení, nebude 

realizována. V ostatních místních částech nebyl zájem. V knihovně a prodejně budou přihlášky pro případné 

zájemce, kteří se přihlásí do 21.9.2018. Zájezd proběhne dne 2.12.2018. 

 

Paní Remarová sdělila, že město bude natírat střechu u studny, protože v tomto stavu “hyzdí” revitalizované 

okolí. Barva bude stejná jako má střecha kapličky. Natřeno bylo 30.8.2018. O celkovou opravu zakrytí bude 

zažádáno do rozpočtu 2019. 

Plán pěstební péče – OV bude přijímat stížnosti od občanů na nedodržování tohoto plánu a odesílat je na 

MěÚ a firmu 3D-Zahrady. To ovšem nebrání tomu, aby se na pana Poula z firmy 3D-Zahrady obrátil každý 

občan jednotlivě (mob. 774589539), pokud shledá nějaké nedostatky v údržbě revitalizovaných částí. 

V listopadu (termín upřesníme na říjnové schůzi) proběhne charitativní akce ve spolupráci s dětským 

onkologickým ústavem v Brně. 

U kontejnerů se hromadí nepořádek. Stížnost byla zaslána na MěÚ a přislíbena likvidace, která se ovšem 

nestane pravidlem. Musíme si uvědomit, že si hyzdíme svoji vesnici a měli bychom se podle toho chovat. 

Stejné je to i s uklízením hraček na hřišti a celkovým užíváním těchto prostor. Tímto žádáme rodiče malých 

dětí, aby dohlédli na uklízení hraček, nenošení písku do prostor dětského domečku a zabránili ničení 

majetku. 

Biopopelnice: Rada města schválila novou smlouvu na výpůjčku s následným darem na nakoupené 

biopopelnice pro jejich distribuci občanům. V případě zájmu o novou biopopelnici kontaktujte paní Miluši 

Kozákovou. Přednost mají ti, kteří jsou zaevidováni u paní Kozákové, a ještě biopopelnici od města 

nedostali, následují ti, kteří v minulosti obdrželi již použité biopopelnice, které jsou nyní poškozené. 



 

Na sobotu 8.9.2018 je zamluvené hřiště na soukromou akci. 

POZOR: Na příští schůzi budeme hlasovat o způsobu zvolení nového tříčleného Osadního výboru Stržanov. 

Možnosti, které navrhli zástupci města, jsou tři: 

a) odsouhlasit starý OV (stanovisko se pošle na MěÚ a bude se čekat na zvolení zastupitelstvem) 

b) roznést přihlášky, na které se napíše každý sám za sebe a odešle na MěÚ ZR (z případných zájemců bude 

sestavena kandidátní listina a občané se ve stanovený den dostaví k volbám, po sečtení hlasů budou první tři 

zvoleni na zasedání zastupitelstva) 

c) stejný způsob voleb jako minule (ve stanovený den se občané dostaví k volbám, do prázdného formuláře 

napíšou jména, sečte se počet hlasů a první tři budou (se souhlasem, jinak bude osloven v pořadí čtvrtý, pátý, 

…) zvoleni na zasedání zastupitelstva) 

 

 
 


