
Osadní výbor Struhařov  -  jednání osadního výboru  č.2/2015  

17.03.2015 

Přítomni: Jan Štrach, Ivan Martinča, Jan Jedlička, Petra Švecová, Hana Vosátková, omluveni Jaroslav Hylmar, Václav 
Urbanec 

Schůzi řídil : Jan Štrach 

1. Ringhofferova. 

    Vzhledem k negativnímu stanovisku policie k předložené studii se 19.3. uskuteční jednání na PČR v Mnichovicích za 
účasti projektanta.Štrach/Jedlička požádají starostu o oprávnění zúčastnit se za obec. Podle výsledku bude stanoven 
další postup. Osadní výbor se zasadí o to, aby v tomto roce došlo k zásadnímu posunu směrem ke konečnému řešení. 

2. Dětské hřiště/sportoviště. 

    Byla projednána nabídka firmy Hras ve dvou variantách, OV se shodl na variantě č.2 s tím, že z komplexu budou 
vypuštěny prvky svahová skluzavka, segmenty pro pískoviště, sedací souprava a stůl na stolní tenis, lezezecká 
souprava bude doplněna o malou skluzavku. Svépomocí bude zajištěno pískoviště, výkopy, betonáže pro patky prvků 
a dopadové plochy. Stůl na stolní tenis, parkové lavičky a odpadkové koše budou nakoupeny přímo od dodavatelů. 
Podklady obdrží p. Hylmar k následnému jednání s firmou o konečné nabídce včetně ceny (ca 300 tis.Kč). Předseda 
OV zahájí jednání o úhradě celého komplexu se sponzorem, částka 150 tis. Kč v rozpočtu obce by pak byla využita na 
plánované víceúčelové sportoviště ve spodní části pozemku. 

3. Čistý Ladův kraj 11.4.a čarodějnice 30.4. 

    Na obě akce bude připravena společná pozvánka (zajistí Štrach/Martinča) s distribucí do každé nemovitosti v týdnu 
před velikonocemi (zajistí Švecová/Vosátková/Urbanec). Organizaci úklidových prací zajistí Jedlička, pytle a rukavice 
Štrach na obecním úřadě. Po této akci je plánována schůzka OV k organizaci čarodějnic – dřevo, občerstvení, 
případně program pro děti. Uskuteční se ještě na pronajatém pozemku. 

4. Různé. 

    OV se seznámil s aktivitou OV Ládví ohledně spolupráce na navržených akcí. Účast občanů ponechává na jejich 
rozhodnutí, přímou věcnou i finanční součinnost OV Struhařov prozatím nepředpokládá. 

Předseda seznámil OV s příspěvkem na webové stránky obce, který charakterizuje činnost a priority našeho OV. 

                                                                                               

                     

  Zapsal : Ing. Štrach 

 

                                                                          

 

                                                                    

 

                                                                                  


