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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OSADNÍHO VÝBORU OV LÁDVÍ ZA ROK 2020

Osadní výbor Ládví chtěl rovněž v roce 2020 navázat na roky předchozí s cílem pokračovat í nadále v 
akcích pro děti a obyvatele nejen Ládví a tím rozvíjet komunitní život v osadě. Bohužel celý rok 2020 
byl poznamenán pandemií onemocnění Covid-19 a veškeré nejen společenské, ale i sportovní akce byly 
omezeny na základě vládních opatřeních.

V průběhu roku 2020 OV Ládví uskutečnil níže vypsané akce :

• Indiánské léto
• Rozsvícení vánočního stromu u Restaurace U Vlkové - pouze oniine přenos na facebooku osady
• Mikulášské setkání u Restaurace U Vlkové

Plány akcí na rok 2021 jsou rovněž velmi omezující vzhledem k pokračující již několikáté vlně Covidu- 
19.

OV Ládví v roce 2020 podpořil dokončení zastřešení pergoly na Valnovce u dětského hřiště. Ve 
spolupráci s místostarostou Petrem Valáškem došlo k realizaci umístění laviček a stolu včetně 
odpadkového koše u rozhledny na Ládví včetně nastavení spolupráce na údržbě zeleně a úklidu obce 
s Technickými službami. OV Ládví bude nadále pokračovat ve svých požadavcích na obec včetně 
předložení investičního plánu na rok 2021 obci. Na konci roku 2020 OV Ládví započal spolupráci s obcí 
na obměně vybavení dětského hřiště na Valnovce, s p. místostarostou P.Valáškem. Na obec pravidelně 
( zejména správě majetku a technickým službám ) OV Ládví nahlašuje nedostatky, které jsou objeveny 
při pochůzkách v terénu - propadlé odtokové kanálky, odložená auta, ke kterým se nikdo nehlásí.

Hospodaření OV Ládví

S přidělenými prostředky od obce Kamenice bylo nakládáno efektivně v zájmu osady, vše bylo řádně 
vyúčtováno dle stanovených postupů obce. Nicméně dle vlastní zkušenosti je poučením pro osadní 
výbor provádět pravidelnou a řádnou kontrolu stavu účtu s ekonomickým oddělením obce, vzhledem 
k situaci, kdy byly finanční prostředky jiného úseku obce proúčtovány s účtem OV Ládví. Spaní 
ekonomkou obce bylo domluveno, že provede zápis o účtování jinému správnému úseku.
Rovněž v případě předání fakturace paní ekonomce hrazené převodem je důležité, aby OV Ládví 
provedlo kontrolu, zda byla faktura řádně a ve správně částce uhrazena ( setkali jsme se s částečnou 
úhradou faktury dodavatele, dodavatel nás upozornil, že mu chybí podstatná část fakturované částky, 
ekonomka obce provedla nápravu ).

Rok 2020 nepřinesl žádné personální změny v počtu členů OV.

Inventura majetku

OV Ládví spravuje níže vypsaný majetek :

Party stan zelené barvy ( uložen vždy u 1 z členů OV Ládví)
Menší benzínový agregát ( uložen vždy u 1 z členů OV Ládví)
Vánoční ozdoby, hvězda a světelný řetěz k vánočnímu stromu ( kdykoli k nahlédnutí po 
domluvě s pí Slámovou )
Světlený řetěz na lampiónový průvod { kdykoli k nahlédnutí po domluvě s pí Slámovou ) 
Drobný materiál a potřeby pro dětské ( kdykoli k nahlédnutí po domluvě s pí Slámovou )

Za OV Ládví: Michaela Slámová V Ládví dne: 31.3.2021




