
Výroční zpráva osadního výboru 
Všedobrovice / Štiřín
za rok …2020……..

Přehled činností:
V pandemickém roce jsme zvládli v rámci covidových pravidel uspořádat rozsvícení Vánočního stromečku. Jiné aktivity, mimo 3 schůz OV a 
komunikace na osadních projektech v rámci obce, zhatila pandemická opatření.

Schůze osadního výboru:
Na pracovních schůzkách OV jsme řešili, stavy projektů a reakce na změny - například nesouhlas s barierovou variantou chodníku ve Štiříně, 
žádost o opravy veřejného osvětlení v Řepčické ulici a podněty k opravám a zlepšení veřejného životního prostor v rámci osad. Viz zápisy ze 
schůzi. 

Veřejné schůze a veřejné výroční schůze:
25.2.2020, 23.6.20202 a 3.11.2020 veřejné schůze OV. Výroční zasedaní OVVŠ se mělo uskutečnit 22.5.2020 resp. 30.10.2020. - zrušeno skrz 
pandemii.  

Osoba odpovědná za svěřené finanční prostředky a svěřený majetek OV:
Správkyní hasičárny ve Všedobrovicich se stala paní Marie Čekalová.

Přidělené finanční prostředy: 31 000kč
Rozpočet OV a plnění rozpočtu:
Výdaje - vývoz fekálii 1300, květinová výzdoba - 3 062, dřevěné podium u hasičárny - 30250- celkem = 34 612 včetně 21%daně.

Inventarizaze majetku:
V gestci obce, správce objektu.

Využití svěřeného majetku, resp. nemovistostí, svěřených OV: 
Schůze osadního výboru. Jinak zavřeno kvůli pandemii. 

Osoba oprávněná v obsluze strojů a zařízení svěřeného majetku: Marie Čekalová.

Komunikace s občany, zapojení do aktivit OV:
Pomocí whatsup skupiny, osobně a přes Zpravodaj.

Informovanost osadníků:
Na obecní vývěsce, prostřednitvím whatsup, telefonu, osobně.

Řešené připomínky, podněty a návrhy občanů:
Vyčištení aleje mezi Všedobrovicemi a Štiřínem, umístění dvou odpadkových košů u hasičarny.

Účast na ZOK, prezentace záměrů:
16.6.2021 a kdy je potřeba - prosba za dokončení rozpracováných projektů a podněty ke zlepšení veřejného života.

Plán akcí na příští rok:
Tři veřejné schůze, jedna Výroční schůze, bude-li možnost, tak na podzim brigáda, či táborák na závěr léta pro děti. Na Vánoce pak 
věříme, že bude rozsvícení stromečku. 

Plánovaný rozpočet osady pro příští rok: 31 000kč
Výzdoba osad 5000kč, vývoz fekálii- 5000, občerstvení během brigád či komunitních setkáních - 10 000kč, přenosný reproduktor - 7000kč, 
osvětlení terasy a elktroinstalce zásuvky u hasičárny - 4000kč.

Požadavky do rozpočtu obce pro příští rok:
Dětský prvek k hasičárně, bepečné propojení mezi hasičárnou a hlavní Ringhofferovou ulicí - chodník a parková uprava parcely č.532/1 a 
533/2 katastr Štiřín. Oprava odvodnění vozovky- parcela 543/2, 543/3, 534/2 k.Štiřín. Vydláždění kolem hasičárny a realizace umístění 
podiaz. Stále trvá žádost o vyčištění rybníku ve Všedobrovicích, realizaci kanalizace i alepoň častečné řešení chodníku v Štiříně v dohledné 
době, stejně tak jako zavedení usek. měření v našich osadách, aby se zajistila bezpečnost obyvatel naších osad. 

V …Všedobrovicích…. dne…16.6.2021…                        Autor: Mgr. Petr Pělucha, předseda OVVŠ
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