Zápis ze schůze OV konané dne 9.6.2021 v 19.30 hod
Přítomni: Winkler, Vybíral, Vondrková, Schonbauer, , Pundová, Švob,
Program schůze: 1) Informace o hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu města
2)Příprava akcí pro zbytek roku 2021
3)Informace o činnosti spolku Horní Žďár žije
4)Vyjádření k převzetí sítí od p. L. Severy
5)Náměty ke zlepšení v MČ
K bodu 1) Bylo projednáno a schváleno využití prostředků, čerpaných z rozpočtu
města.
K bodu 2) Vzhledem k aktuální situaci počítáme s návratem k normální situaci a tím i
k tradičním akcím. Na závěr prázdnin proběhne rozloučení s létem, koncem listopadu
pak rozsvícení vánočního stromu při zahájení adventu.
K bodu 3) Spolek připravil akci pro děti při příležitosti MDD. Akce proběhla velmi
dobře, účast byla největší za poslední roky.
Spolek dokončuje vybavení spolkového domu, jehož využití bylo nepříznivě ovlivněno
covidem 19. Spolek se aktivně podílí na udržování vzhledu MČ, ve spolupráci s firmou
Služby města JH pečuje o zelené plochy v obci, okolí spolkového domu a dětského
hřiště.
K bodu 4) OV projednal návrh na převzetí sítí od investora p. Severy. Návrh byl
schválen bez připomínek.
K bodu 5) V jarních měsících byly podél chodníku směr D. Pěna instalovány
odpadkové koše, bylo konstatováno, že by bylo vhodné doplnit odpadkové koše
v počtu alespoň dvou podél cyklotrasy L. dvůr – D. Žďár. Zde je poměrně velký pohyb
cyklistů, běžců. V poslední třetině nově vybudované cyklotrasy H. Žďár – D Žďár pak
tento koš umístit u zcela jednoduché lavičky, vzhledem k tomu, že zdejší rovný a
přehledný úsek je často využíván k on-line bruslení.
Osadnímu výboru bylo zatím neformálně sděleno, že občané naší MČ často využívají
kontejnerů na TO v obci D. Pěna. Zástupce obce se podivil, že v MČ jsou pouze dvě
místa k odkládání TO, zatímco D. Pěna jich má pět, většinou s násobným počtem
nádob na jednotlivé druhy TO. Je pravda, že počet nádob na papír a plast je už
v současné době nevyhovující a rádi bychom tuto situaci projednali.
Jednání OV bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Zapsal Ing. Winkler

