
ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU DOLNÍ RADOUNĚ ZE DNE 7.2. 2019 

Přítomni: p. Pavel Šimák, pí. Věra Šindelářová, p. Pavel Hrubý, p. Petr Holoubek, pí. Martina 

Zemanová, pí. Marcela Bočková, sl. Kateřina Hudziecová. 

Program: Zahajovací schůze nového osadního výboru 

Bývalý předseda OsV Pavel Šimák seznamuje nového předsedu Petra Holoubka s náplní 

funkce předsedy OsV, právy a povinnostmi, předává mu veškeré materiály týkající se obce za 

poslední volební období. Dále seznamuje zbytek výboru s „Pravidly pro činnost osadních 

výborů“ (všem budou zaslány na email k prostudování). 

Dále dochází k rozdělení stálých úkolů či povinností každému členu: 

Petr Holoubek – předseda OsV 

Věra Šindelářová – časové sledování a  zajištění věcných darů jubilantům v r. 2019 + 

gratulace  (70 let a více) 

Pavel Hrubý – správce sportovního hřiště – domluví se s dosavadním správcem Jiřím 

Mráčkem, dále bylo domluveno nechávat klíč od hřiště ve schránce umístěné pod sousedním 

altánem spolu s knihou návštěv, do které se každý využívající hřiště zapíše jménem a časem 

návštěvy (k zajištění větší návštěvnosti a zároveň udržení přehledu a pořádku) 

Kateřina Hudziecová – zapisovatelka (napsaný zápis ze schůzí rozešle všem ostatním členům, 

předseda jej po schválení přepošle paní Langrové – mělo by to být do týdne po schůzi), dále  

podává seznam pořádáných akcí OsV a žádost o příspěvek na tuto činnost pro každý rok vždy 

do konce ledna a je také osobou pověřenou k předkládání dokladů na MěÚ a přebírání 

hotovosti. 

Pavel Šimák – rád poradí, pomůže či zajistí (tentokrát např. zmiňovanou schránku pod altán) 

Martina Zemanová – správce webových stránek Dolní Radouně, od zakladatele Veroniky 

Hrubé zjistí název, heslo a vše potřebné. Na stránky pak bude dávat zápisy ze schůzí, důležitá 

upozornění občanům, plakátky a pozvánky na akce Dolní Radouně, fotky z akcí (ze kterých 

nebo jiných se pak může na další veřejné schůzi vytvořit nějaká prezentace). 

Marcela Bočková – hlášení místního rozhlasu- akce OsV, OSR, MS, oznámení důležitá pro 

občany (svozy odpadu, očkování psů…, výpadky elektřiny – co bude samozřejmě oznámeno), 

co bude třeba vyhlásit. Tato oznámení či jiné materiály vyvěsí na vývěsky + hospoda). 

Poznámka: již nyní je třeba zajistit muziku a skákací hrad na pouť v srpnu. 

Snad jsem na nic nezapomněla, osadnímu výboru ZDAR, ZDAR, ZDAR 

Marcela Bočková 


