
Zápis z 33. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 6.7.2021 

 
Přítomní členové: Jelínek, Strašilová          Nepřítomni: Matulková      Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Čerpání Osadní výbor Stržanov za rok 2020. Zakoupené nové židle je možno zapůjčit i na soukromé akce.  

    

 75 000,00 rozpočet  
Datum 
účtování 

Čerpání Popis Jméno partnera 

27.05.2020 7 963,00 Vyúčtování OV Stržanov - herní prvek TR ANTOŠ s.r.o. 

22.06.2020 3 000,00 OV Stržanov - oprava střechy domku-dětské  hřiště Petra Zahrádková 

11.09.2020 99,00 OV Stržanov - kredit, zhotovení klíče, plakáty, pr Strašilová Olga 

11.09.2020 5 717,00 OV Stržanov - kredit, zhotovení klíče, plakáty, pr Strašilová Olga 

11.09.2020 300,00 OV Stržanov - kredit, zhotovení klíče, plakáty, pr Strašilová Olga 

14.09.2020 4 293,30 OV Stržanov -zajištění catteringu na  akci 29.8.20 Lubomír Rek, s.r.o. 

30.09.2020 2 740,00 OV Stržanov - kompostér, popelnice Strašilová Olga 

01.12.2020 12 600,00 OV Stržanov - jídelní židle  Strašilová Olga 

07.12.2020 7 754,00 Oprava herních prvků - dětské hřiště Stržanov Martin Šír 

08.12.2020 2 576,00 OV Stržanov - vybavení společ.místnosti-býv.škola  Zbyněk Zlesák 

14.12.2020 1 267,00 OV Stržanov - Mikulášská nadílka Strašilová Olga 

21.12.2020 5 148,00 Oprava laviček - místní část Stržanov Miloslav Janoušek 

21.12.2020 20 000,00 OÚ Stržanov  - stavební práce LS MONT s.r.o. 
 

73 457,30 
  

    

 1 542,70 zůstatek  

 
Seznámení se stanoviskem krajinářky a jejími návrhy herních prvků na hřiště. Ve většině případů jsme se 
s občany shodli, že herní prvky nejsou pěkné a navíc jsou předražené. Členové OV mají navrhnout prvky od 
jiných firem a taky si vyžádat schůzku s krajinářkou přímo na hřišti ve Stržanově. Pro malé děti vybrat spíš 
barevné a taky něco pro ty starší.  
 
Znovu zažádat o prověření možnosti vrátit světlo k RD č.p. 30. Před tímto domem také stojí lípa a prostor 
kolem ní není vůbec udržovaný. Pokud je v majetku města, proč tam také neprovádí pravidelné sečení a 
údržbu. 
 
Jak pokročil projekt společnosti SATT? Je už alespoň vydané stavební povolení? 
 
Jak vyřešit přednost zprava, kterou by měli dávat nejen cyklisté jedoucí „Na Mejtě“ směrem dolů, těm co 
vyjíždí od RD 77? 
 
Návrhy na investice do konce roku. Od loňského roku řešíme možnost zakoupit vánoční ozdoby, které by 
byly umístěné na sloupech VO. 
 
Nová i starší témata jsme řešili v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 22.6.2021 a o 
výsledcích jsme informovali rozesláním zápisu z této schůze dne 24.6.2021. Další schůze je naplánovaná až 
na 15.9.2021. 

Příští schůze ve Stržanově bude 3.8.2021 


