Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 25.1.2019
Přítomni členové OV a
hosté
Nepřítomni
Program

Jan Borgula, Jan Vávra, Martin Novotný, Světlana Fašinová, Dana Neumannová, Jan Šafra,
Daniela Kalousová; Andrea Pačovská; Hosté: Martin Macháček, Martin Padevět
• Volba předsedy OV
• Administrativa spojená s OV
• Informovanost občanů Ondřejova o fungování OV
• Revitalizace náměstí
• Odpady v Ondřejově
• Dotazy občanů
Byl navržen J. Borgula, nebyl podán jiný protinávrh

add1/

Návrh
předsedy OV

add2/

Administrativ
a spojená s
OV

add3/

Informovano
st občanů
Ondřejova o
fungování
OV

add4/

Revitalizace
náměstí

1. Úprava zeleně a údržba – to je oblast, na kterou se obec potřebuje nyní zaměřit,
neboť projekt celkové rekonstrukce náměstí vzhledem k větším projektům (nová
ZŠ a nová čistička), které Obec čekají, není možné.
2. Existují na úřadě 2 projekty z minulosti na revitalizaci náměstí. (D. Neumannová)
3. Dle M. Novotného chybí nyní na náměstí 16 stromů, je nutno vysázet stromy nové
4. Je nutné se zamyslet/navrhnout, jak by se mohlo náměstí zkultivovat za málo
peněz, v minimálním čase, než dojde v budoucnu k rekonstrukci. Všichni členové
OV se zamyslí a 22.2. bude diskuse (všichni členové OV)
5. Nápady, které padly: rekonstrukce památníku před ZŠ, rekonstrukce památníku J.
Nepomuckého u kostela, parkování před PIZZERIÍ…

add5/

Odpady v
Ondřejově

1. Nutno aktualizovat poplatky za popelnice na stránkách Obce pro rok 2019 (D.
Neumannová )

add6/

Dotazy
občanů

2. BIO odpad – budou znovu popelnice na BIO odpad v obci?

•

OV se bude scházet 1x měsíčně v pátek, vždy 10 dní před schůzí Zastupitelstva
(bývá 1. pondělí v měsíci)
o Další schůze OV je 22.2.2019 v 18:00 hod
o Vždy do středy před jednáním OV, tj. max. 2 dny před), zašlou členové
podklady k projednání, které se stanou součástí agendy
o Agendu připravuje předseda
• Zápisy z jednání (D. Kalousová)
o Uveřejnění zápisů z jednání na stránkách OÚ Ondřejov (J. Borgula)
o Vytvoření záložky o OV na stránkách obce (J. Borgula)
o Založení emailu OV (J.Borgula)
• Nutno komunikovat občanům Ondřejova co je OV, co je jeho hlavním
principem, kdo členem, s čím a jak se na ně mohou občané obrátit apod.
• JAK komunikovat?
o Stránky Obce Ondřejov (J. Borgula)
o Článek v Ozvěnách (J. Borgula)
▪ Jak dlouho OV existuje, co je jeho cílem a náplní, jak ho můžou
občané využít, kde se na OV obrátit, co se již v minulosti díky
OV realizovalo…apod.
o Informace emailem ze serveru www.obecondrejov.cz (J.Borgula)

o
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Pro rok 2019 došlo ke zdražení poplatku popelnic na BIO odpad a zároveň
se na základě tohoto zvýšení přihlásilo málo zájemců. Je možnost pro rok
2020 zjistit zájemce a cenu na popelnici za BIO odpad?
o Další možností je využít kompostéry
Odvodnění ulice – Je možnost udělat? (odpověď J. Borgula)
Kamerový systém – zjistit, jak jsou s ním spokojeny okolní vesnice + náklady (J.
Borgula)
Semafor + měřič rychlosti = systémy vedoucí ke zpomalení rychlosti v obci. Zjistit,
jak jsou s těmito systémy spokojeny okolní obce a jaká je cena pořízení a provozu.
(J. Borgula)
Chodník na ul. Pražská – dotaz na Zastupitelstvo (J. Borgula)
Tlaková kanalizace v obci – doposud obec nevybrala firmu, která by servisovala a
prováděla revize na těchto zařízeních. Je nutno občanům oznámit kontakt firmy,
na kterou se můžou obracet. V první fázi je nutno zjistit, jak jsou postaveny
smlouvy na tlakovou kanalizaci (D. Kalousová a D. Neumannová)
Výstavba nové ZŠ – jak to vypadá s projektem celé stavby, zda jsme v termínu, zda
práce postupují dle plánu apod. Občané chtějí být informování o postupu celého
projektu.
o Současné informace:
▪ Územní rozhodnutí je zpožděno (byly tam prováděny změny,
inženýrsko-geologický průzkum nebyl udělán včas, vrty byly
udělány později)
▪ Předpoklad dodání podkladů pro projekt stavebních prací je
30.3.2019, projekt pro zadávací řízení by měl být dodán 30.4.2019
o Dotaz na Zastupitelstvo zní, zda by občané mohli být pravidelně
informování o vývoji projektu a realizace nové ZŠ na stránkách obce a
zároveň chtějí znát realizační skupinu, která se tímto projektem v rámci
Zastupitelstva zabývá (J. Borgula)
Vytvoření záložky o OV na stránkách obce a vysvětlit jeho význam občanům (J.
Borgula)
Uveřejnění zápisů z jednání na stránkách OÚ Ondřejov (J. Borgula)
Založení emailu OV (J.Borgula)
Článek o OV v Ozvěnách (J. Borgula)
Informace o OV emailem ze serveru www.obecondrejov.cz (J.Borgula)
Najití projektů na revitalizaci náměstí na OÚ (D. Neumannová)
Jak upravit náměstí? (nápady)
( všichni členové OV)
Aktualizace výše poplatků na stránkách Obce (D. Neumannová)
Odvodnění ulice Čejkovská - (J. Borgula)
Kamerový systém - (J. Borgula)
Semafor + měřič rychlosti (J. Borgula
Chodník na ul. Pražská – dotaz na Zastupitelstvo (J. Borgula)
Tlaková kanalizace – smlouvy (D. Kalousová, D. Neumannová)
Výstavba nové ZŠ – pozvání starosty na OV (J. Borgula)

