
Výroční zpráva osadního výboru 
Všedobrovice / Š.řín
za rok …2021……..

Přehled činnos-: 
6.5.2021 - Schůze OV, 28.9.2021 - Schůze OV, 10.12. 2021 - Schůze OV - zápisy ze schůz posláný na epodatelnu. 19.6.2021 Výroční veřejná schůze - volba 3 
nových členů OV , 11.9.2021 ukončení léta pro rodiny s dětmi, 13.11.2021 osadní brigáda - cca 30lidí -velký úklid hasičárny a okolí, stavba nové lavky u 
hasičárný, přemístění odpad. koše, natření a zasklení okna na zastávce ve Všed., úklid padlého stromu ve ŠQříně, ořez větví v chodníku Všedob.,  4.12.2021 
Rozsvícení Vánočního stromečku s návštěvou sv. Mikuláše - cca 50 občanů. 

Schůze osadního výboru:
6.5.2021 - rozpočet na rok, plánování Výroč schůze, Bezpečnost na Ring.ulici - mimo jiné místo na přecházení ve ŠQříně, 28.9.2021 -bezpečnost chodců ve 
ŠQříně, plánování brigády,zamykací systém pro separační hnízdo Řepčická, 10.12. 2021- plánování na 2022, seznámení se se stavem běžících projektů v 
osadách - zasadní projekty kanalizace a odbahnění rybníka (stojí na dotaci od státu), chodník ve ŠQříně je procesu ingeniringu, měření rychlosQ - uřední 
povolování…, 19.6.2021 Výroční veřejná schůze

Veřejné schůze a veřejné výroční schůze:
19.6.2021 Výroční veřejná schůze - volba 3 nových členů, diskuze s obyvateli - primární požadavky osadníku: bezpečnost chodců kolem silnice  ve ŠQříně i Všed 
- bezpečné místo na přecházení a zatáčka na začátku ŠQřína (směr od Všedo.) Rychlostní měření. Je stále nerealizované. Dále osadnící žádají o zpomalení a 
zvýšení bezpečnosQ na ulici Řepčická a navrhuji umístění zbržďovacích prvků. Přítomno 27 osadníků.  (běžné veřejné schůze: 6.5.2021, 28.9.2021, 10.12. 
2021)

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

Přidělené finanční prostředy: 31 000
Rozpočet OV a plnění rozpočtu:
Rozpočet -5000 kvěQný (995kč plnění) , Vývoz sepQku 5000kč (plnění 4500) Občerstvení 10 000kč (plnění 6874), Osvětlení terasy 4000kč - nerealizováno, 
Přenosný reproduktor 7000kč -nerealizováno. Nově uskutečněna stavba lávky u hasičárny a jiný spotřební materiál  ~ 7000kč  - Celkem využito 19 475kč

Inventarizaze majetku:
V gestci obce, správce objektu. 

Využi- svěřeného majetku, resp. nemovistos-, svěřených OV:
Schůze osadního výboru, kulturní program pro osadníky - v létě i v zimě. Hasičárna je pronajímána i pro soukromé účely. 

Osoba oprávněná v obsluze strojů a zařízení svěřeného majetku: Marie ČEKALOVÁ

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

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

Řešené připomínky, podněty a návrhy občanů:
Podařilo se ořezat větve u cesty mei zámkem a křižovatkou ve ŠQříně  Částečně opraveny lampy VO, částečně -nebo ne dobře opravena ulice Vnitřní 
Všedobrovice. 

Účast na ZOK, prezentace záměrů:
16.6.2021 prezentace činnosQ OV, 10.11.2021 - vystoupení ve věci bezpečnosQ silnice ve ŠQříně, .8.12.2021 - vystoupení proi změně územního plánu - U 
Studánek - ŠQřín

Plán akcí na příš- rok:
Tři veřejné schůze, jedna Výroční schůze, jarní a podzim brigáda,  táborák na závěr léta pro děQ. Na Vánoce pak věříme, že bude opět rozsvícení stromečku s 
Mikulášem. Udělání branky na separační hnízdo, výsadba aleje, začátek prací na “návsi” Všedobrovice ( parcely č.532/1 a 533/2 katastr ŠQřín). Podpoření 
bezpečnostních prvků pro chodce ve ŠQříně a Všedobrovicích.

Plánovaný rozpočet osady pro příš- rok:31000
Vývoz fekálu hasičárna 6000kč, Občerstvení na brigádě apd 6000kč, KvěQnová výsadba - náves 15 000kč, 4000- oblek na Mikuláše. 

Požadavky do rozpočtu obce pro příš- rok:
Z požadavku na rok 2021 nebylo defacto nic realizováno- primárně z důvodu čekání na kanalizaci a odbahnění rybníku ve Všed. proto požadavky na rok 2022 
zůstávají jako vloni: Bepečné propojení mezi hasičárnou a hlavní Ringhofferovou ulicí - chodník a parková uprava parcely č.532/1 a 533/2 katastr ŠQřín - 
náves ve Všedobrovicich. Oprava odvodnění vozovky- parcela 543/2, 543/3, 534/2 k.ŠQřín. Vydláždění kolem hasičárny a realizace umístění podia. Umístějí 
dětského prveku k hasičárně. Stále trvá žádost o vyčištění rybníku ve Všedobrovicích, realizaci kanalizace i alepoň častečné řešení chodníku v ŠQříně -primárně 
zatáčka kolem zdi zameckého parku a mezi zámkem a Stodolou, stejně tak jako zavedení usek. měření ve Všedobrovicich a zvyšení bezpečnosQ chodců ve 
ŠQříně - místo na přecházení, a ve Všedobroviccích - bezpečnost na ul.Řepčické.                                                                                                                                                
Pro rok 2022 přídáváme žádost o koupi stromů pro vytvoření aleje podél cest - 15ks á 1500kč (parcela 618 a 624 k. ŠQřín), realizaci propustku mezi 
ul.Řepčická a obec.parcela 532/1 k.ú.ŠQřín a propalcení nákladu na nové vrátka a zamykání na separačním hnízdě. 

V …Všedobrovicích………. dne……24. leden 2022…..                              Autor: Mgr. Petr Pělucha, předseda OVVŠ.
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