
 

Výroční zpráva osadního výboru  
 

Struhařov 

za rok 2021 
 

Přehled činností. 

Celkově žádný mimořádně úspěšný rok vlivem jarní i podzimní epidemické 
situace. OV se soustředil v období červenec – říjen na  akce, které měly za cíl 
obnovit  veřejný život v osadě po překonání restrikcí v jarních měsících.   

29.6. – brigáda na hřišti, nátěr laviček 

28.8.  – sousedské setkání spojené s veřejnou schůzí na téma aktuální stav 
opravy hráze a silnice Křísov, oprava chodníku, změna ÚP bývalá pila. Účast 
27 občanů. Občerstvení. 

9.10. – výroční veřejná schůze, přednesena zpráva  o činnosti a znova diskuse 
k aktuálnímu stavu Křísova , chodníku a záměrům  investora na pozemcích 
bývalé pily. Přítomen starosta Čermák, v diskusi zodpověděl  dotazy občanů. 
Účast 52 obyvatel. Schůze zakončena  občerstvením. 

Plánovano  vánoční setkání veřejnosti – neuskutečnilo se vzhledem ke 
zhoršené epidemické situaci. 

Schůze osadního výboru. 

Výbor se sešel celkem 4x, a to 24.6., 16.8., 20.9. a 22.11.2021. Účast 100 %. 
Projednávaná problematika viz zápisy z jednání, které byly předávány vždy na 
podatelnu obce v elektronické podobě. 

Veřejné schůze a veřejné výroční schůze. 

Viz přehled činností 

Osoba odpovědná za finance a svěřený majetek. 

Jan Štrach, předseda OV 

Přidělené finanční prostředky. 

Kč 44.000.- 

Rozpočet OV a plnění rozpočtu. 

Výdaje : výměna ponorného čerpadla ve studni  Kč 9.993.-, tlakový spínač a 
tlaková nádoba Kč 2.098.-, ponorné čerpadlo Kč 1890.-,spotřební  materiál  a 
náklady ne občerstvení na veřejných schůzích Kč 14.960.-. 

 Celkové výdaje Kč 28.941.-  Nečerpáno Kč 15.059.- 

Inventarizace majetku. 

Do soupisu doplněno nové čerpadlo, čerpadlo za Kč 1890.- předáno k využití 
Technickým službám,je třeba vyřídit převod a vyřazení z evidence.  
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Využití svěřeného majetku, resp. nemovitostí svěřených  OV. 

Klubovna využívána na schůze OV a veřejné schůze, v červenci a srpnu 3x 
poskytnuta vždy na 1 týden pro dětský příměstský tábor (vedoucí pí. 
Kováříková), předání a převzetí s protokolem. 

Osoba oprávněná v obsluze strojů a svěřeného majetku 

Stroje OV Struhařov nemá, Hřiště s klubovnou jako správce Jan Štrach na 
dohodu o provedení práce. 

Komunikace s občany, zapojení do aktivit OV. 

Probíhá písemnou formou info a pozvánek do schránek, informacemi na 
vývěsce OV u hřiště, a běžnými osobními kontakty mezi občany a členy OV při 
různých každodenních příležitostech.  

Informovanost osadníků. 

S osadníky, kteří mají zájem o spolupráci a zůčastňují se akcí OV jsme 
v kontaktu, ale moc jich není. Další prozatím cíleně nekontaktujeme ani 
neinformujeme. 

Řešené připomínky, návrhy a podněty občanů. 

Připomínky a dotazy jsou projednávány na schůzích OV a občané jsou zpětně 
infomováni. Potřebné informace z obce zajišťuje předseda. Spolupráce 
s místostarostou Valáškem  je na velmi dobré úrovni. 

Současnou aktuální problematikou, na kterou je nejvíce dotazů od občanů je 
termín opravy chodníku. Momentální stav je ostudou Struhařova a 
administrativní vyřízení této ne jednoduché záležitosti vedením obce se časově 
neúměrně prodlužuje. Občanům se obtížně vysvětluje. 

Účast na ZOK, prezentace záměrů. 

Většinou máme zástupce na ZOK, prezentace záměrů je otazníkem. 

Plán akcí  a rozpočet  na rok 2022.  

Bude předmětem jednání OV v březnu 2022. 

Pořadavky do rozpočtu obce na rok 2022. 

Realizace sportoviště pod klubovnou v investiční části podle projektu. Akce má 
územní rozhodnutí i stavební povolení. 

 

Ve Struhařově, 28.2.2022                          Autor : Jan Štrach, předseda OV 

 

                                        

                                                   

 


