
Osadní výbor Struhařov  -  jednání osadního výboru  č.4/2015  

16.09.2015 

Přítomni: Jan Štrach, Ivan Martinča, Jan Jedlička, Petra Švecová, Hana Vosátková, Jaroslav Hylmar, Václav Urbanec, 
host místostarosta P. Valášek  

Schůzi řídil : Jan Štrach 

Osadní výbor jednal na krátkých schůzkách  22.7. a 25.8. o operativních záležitostech dokončení přímo na hřišti. Bez 
zápisu z jednání. 

1. Finance.    Po odsouhlasení s ekonomkou OÚ  stav k 16.9.2015 : 

    Hřiště – Rozpočet 150.000.- + sponzoři 95.000.- + rozhodnutí rady 25.000.- = celkem 270.000.- Kč 

                   Čerpání k 16.9.2015 – 256.327 Kč  

    Dotace OV Struhařov – přiděleno 41.100.- Kč, čerpáno k 16.9.2015 3.658.- Kč                    

2. Dětské hřiště. 

    Po počátečním zdržení, vypsání výběrového řízení a dodávce firmou Luna je dokončeno, otevřeno 7.9.2015, od 
prvního dne využíváno denně nad očekávání velmi dobře, rodiče provedení chválí. Příspěvek do Zpravodaje 
k informaci veřejnosti předán. Studna po stránce elektro a instalací zprovozněna, voda je vyvedena k pozemku. Svah 
na konci hřiště upraven. Byly projednány následující úkoly s těmito závěry : 

a) Nástupní podesta k lanovce bude dřevěná, od terénu šikmo nahoru ca 30 cm jako deska s protiskluzovými latěmi, 
provedení navrhne Jedlička, realizace svépomocí (možno využít i palety). Termín 3.10.2015. 

b) OV požaduje od OÚ urychlené objednání a instalaci odpadkového koše a velké tabule s provozním řádem. Obě 
záležitosti se od 7.9. zbytečně časově prodlužují. 

c) Ohraničení štěrkové dopadové plochy bude provedeno z dřevěných půlkuláčů a zajištěno kolíky. Materiál po 
dohodě Jedlička-hajný Saksun je k dispozici. Rozměry Štrach, nařezání na délky a odkůrování Štrach,Urbanec,Valášek, 
rozřezání na půlky na pile u Švecových, nátěr Luxolem. Termín instalace 3.10.2015. 

d) Na konci travnaté plochy bude instalována 1 nebo 2 bunky s vybudovaným přístřeškem, opláštění dřevěné. 
Nabídky z bazarových serverů prověří Hylmar-Vosátková-Štrach a rozešlou členům OV, konečný návrh řešení 
Jedlička-Štrach. Nákup buněk nebo jen ocelových konstrukcí letos, ostatní podle financí 2016. Po vyjasnění polohy 
skladu operativně rozhodnout o umístění ohniště. 

e) Brigáda v sobotu, 3.10. v 9 hod, práce dle bodů a) + c) + odplevelení zbytku svahu u lanovky a doplnění štěpky na 
svah. 

3. Pozemek 379/2 (Plachý). 

    OV žádá starostu o informaci, zda byla smlouva vypovězena a k jakému datu.. 

4. Ringhofferova. 

    Protože se OV v posledních 6 měsících soustředil na akci hřiště a obecní úřad nepodnikl žádné další kroky v této 
věci, žádá OV starostu a radu obce o urychlené obnovení aktivního přístupu k řešení tohoto letitého problému. 
Navrhujeme v nejkratší možné době jednání zástupců OV, starosty, místostarosty, Ing.Boxanové a p. Spolkové. 
Termín sjedná Štrach se starostou. Projednané návrhy OV předloží na tomto jednání Štrach. 

5. Setkání občanů. 

    Plánováno na pátek ,  23.10.2015 v ca 18 hod s občerstvením. Pozvánky do 6.10. připraví Štrach-Martinča, 
distribuce do 10.10. do každé nemovitosti všichni členové OV. 

 



 

6. Sportoviště. 

    Doprojednat předběžné návrhy na rozsah vybavení sportoviště na zbývající ploše ca 120 m2 ve spodní části 
obecního pozemku a jeho povrch, přes zimní období ve spolupráci s obcí nechat zpracovat miniprojekt a realizovat 
v roce 2016. Toto sportoviště vhodně doplní hrací dětské hřiště a mělo by být kromě dětí určeno i mládeži a 
dospělým. 

 

7. Rozpočet obce 2016.  

    Připravit odhad nákladů na sportoviště,  odhad nákladů na opláštění a vybavení skladu s přístřeškem, podle 
výsledku jednání prvky Ringhofferova ? a případně další plánované aktivity OV, tak, aby mohl být OÚ včas předloženy 
naše návrhy pro přípravu rozpočtu obce na rok 2016. Termín na příští schůzce OV, pravděpodobně 14. nebo 
21.10.2015.                                                                                     

                     

  Zapsal : Ing. Štrach 

 

                                                                          

 

                                                                    

 

                                                                                  


