
Zápis z 30. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 7.7.2020 

 
Přítomní členové: Jelínek, Matulková, Strašilová 
Nepřítomni:  
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Žádost na opravu fasády na kapličce – výhledově v roce 2021. Prověřit možnost dotace z kraje. Oprava oken a 
dveří – o prázdninách. Výměna dalších oken v budově bývalé školy – prověřit možnost dotace, část přidáno 
z peněz pro místní část. 
 
Rozpočet byl usnesením města snížený o částku 8.000,- Kč. Výdaje v letošním roce: oprava stříšky domečku na 
hračky na hřišti 3.000,- Kč. Montáž dvou kusů houpadel 7.963,- Kč. Další plánovaná oprava dřevěné věže, proto-
že bezpečnostní technik shledal drobné závady, které je třeba odstranit. 
 
Několik návrhů na akce s cílem vyčerpání peněz z rozpočtu: 

a) rozloučení s prázdninami – dětský den a večer zábava pro dospělé, 
b) nákup tradičních balíčků pro děti na Mikuláše, plus vánoční balíčky pro dospělé, 
c) pro děti bod a) a b) a pro dospělé výlet – pivovar, vánoční trhy, divadlo. 

Další návrhy jsou vítané, na příští schůzi se domluvíme. 
 
Výňatek z emailu … jen bych ráda oznámila, že jsme našli na dětském hřišti ostrý nůž. Hodili jsme ho do 
kovového odpadu. Myslím si, že by bylo dobré apelovat na lidi, že podobné věci nemají na hřišti co dělat. Hrozí 
zranění děti….   Stejně tak by si měli všichni uvědomit, že je třeba uklízet hračky zpět do domečku, udržovat na 
hřišti pořádek a čistotu. 

A ještě stížnost na nedodržování klidu. Platí pro nás vyhláška stejně jako v ZR. Svátky ovšem využili všichni 
k posekání zahrady, pořezání dřeva a jiným hlučným činnostem, kterými obtěžovali nejen svoje sousedy. 

K projednání na MěÚ: 
a) poškozený sloup VO mezi domem čp. 95 a čp. 97 
b) výkop od novostavby k domu čp. propad silnice, vyzvat k opravě 
c) neustálé vypouštění vody na komunikaci z domu čp.  
d) přidat kontejner na plasty 
e) proč svítí na horním konci světa už od 17:00 hod? 

 
Z 1.8.2020 byla soukromá akce na hřišti přesunuta na 15.8.2020 
 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 2.9.2020 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově.  

Příští schůze bude 4.8.2020 


