Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 27. 02. 2020
Přítomni členové
OV a hosté
Nepřítomni
Program

Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), Jan Vávra (JV), Světlana
Fašinová (SF), Andrea Pačovská (AP), Martin Macháček (MM), Martin Padevět
(MP), Vladimír Zámyslický (VZ)
Jan Šafra (JŠ), Dana Neumannová (DN)
1. Projekt č. 1. Revitalizace náměstí (konečný souhlas se zadáním
kancelářím)
2. Kontrola úkolů z minula
3. 3. Různé

Add Revitalizace Projednáno konečné zadání ideové koncepce revitalizace náměstí – je potřeba
1
náměstí
doplnit okomentované části zadání @ DK
Vytvořit popis společenského dění v centru obce @AP
Add Kontrola
2
plnění
úkolů z
minulé
schůze

•

•
•
•
•

Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
Směr Kostelní Střímelice – hotové
Směr na Hradové Střímelice a Turkovice – na oboru dopravy, bude se
urgovat @ pan starosta
Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno – dopis občanům na web
obce + zaslat přes aktuality – urgovat @ DN
Průchod Na Křížku a Větrná – s majitelem předběžně sjednáno. Přibližná
realizace průchodu jaro 2020.
Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a
autobusovou zastávkou - p. starosta – trvá
Poklopy na kanalizaci na náměstí – Obec Všestary si nechali vyrobit
špunty do poklopů u http://www.tfpress.cz/. Na příští schůzi dohodneme
další postup.

•

•

•
•
•

•
•

Dokončení prací u pomníku - práci dodělají na jaře brigádníci na DPP,
Pan Šebek opraví beton stejnou technologií, jako je opraveno schodiště
u MŠ @ JŠ a pan starosta
Lípa naproti mlýnu – @MN – Vyjádření obce ke kácení hotové. Sázení
stromu bychom chtěli spojit pravděpodobně se Dnem Země dne 22. 4.
2020 a za účasti ZŠ nebo MŠ @ DK kontaktuje paní ředitelku
Záhony před ZŠ – škola by se měla postarat alespoň o základní péči o
záhony, např. sbírat odpadky
Školní pozemky – jaké bude využití? @ DK kontaktuje paní ředitelku
Snížit rychlost na ul. Turkovická - plánuje se obnova kompletního
chodníku + dešťové kanalizace, která je skrytá pod ním – čeká se na
dotaci. Prozatím na jaře bude provedena úprava chodníku tak aby byl
funkční @ pan starosta
Snížit rychlost na ul. Pražská – na příští schůzi projednáme možnosti
@ pan starosta připraví nabídky
Zábradlí pod zdravotním střediskem – je nutné zvýšit, aby bylo opět
funkční @ pan starosta a JŠ

•
•
•

Add Různé
3

•
•
•

Dotaz na možnost rozšíření tříd pro ZŠ Martin Padevět připraví
prezentaci nabídky Kontejnerové školy nebo zašle členům OV emailem
Poplatky za odvoz odpadu budou oznámeny OÚ v průběhu března
Čistý Ladův kraj – uskuteční se v dubnu, plakát a pozvánky na akci
budou oznámeny dostatečně dopředu. @ SF zjistí detaily od pí.
Brabcové
Vstup pro kočárky do zdravotního střediska – u zadního vchodu @ pan
starosta a JŠ
Parkování u Berušky – rodiče nechávají zaparkovaná auta na chodníku
– konzultováno průběžně s Ivetou Zadákovou
Vrak za SKC - @ pan starosta

Další setkání Osadního výboru bude v pátek, 27. 3. 2020 v 18:30 h.

