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ZÁPIS

OSADNÍ

VÝBOR:

DATUM:

Z

JEDNÁNÍ

OSADNÍHO

VÝBORU

DRACHKOV
24.09.2020
Program:

1. Zahájení
2. projednání nového umístění křížku na náves v obci Drachkov, naproti
autobusové čekárně
3. projednání žádostí o dotace na kulturní a společenské akce pro děti
pořádané osadním výborem ve spolupráci s TJ Sokol Drachkov a SDH
Drachkov, pro rok 2021, začleněných do rozpočtu Města Bystřice
4. projednání žádostí do zásobníku projektů v rozpočtu Města Bystřice
5. Závěr
Prezence:
Přítomni (Jména a příjmení): Luboš Holoubek, Miroslav Votruba, Miluše
Hovorková, Miloslava Sejková, Dagmar Hamplová, Jan Lukůvka, Josef Zeman
Počet přítomných členů:

7

Počet hostů:

2 - Miloslav Baťha, Vladimír Linhart

Počet omluvených:

2 - Jiří Březina, Otto Vácha
Zápis:

Jednání řídil předseda Osadního výboru Luboš Holoubek.
ad 2) Bylo projednáno nové umístění křížku na náves - obecní pozemek
naproti autobusové čekárně. Křížek stál původně na pozemku, který je
nyní v soukromém vlastnictví.
ad 3) Osadní výbor ve spolupráci s TJ Sokol Drachkov a SDH Drachkov bude
pořádat v roce 2021 5 akcí. Jedná se o dětský karneval, pálení
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čarodějnic, oslava svátku matek, ukončení prázdnin a setkání pod
vánočním stromem. Pro zajištění těchto akcí bude požádáno o dotaci z
rozpočtu města Bystřice.
ad 4)Požadavky do zásobníku projektů - vodovod a kanalizace v obci,
celková rekonstrukce kapličky, výstavba chodníku od čp. 82 k autobusové
zastávce, terénní úpravy u spolkového domu, nové světelné body u TJ a u
spolkového domu, žlabovky u horního rybníka, úprava zeleně v celé obci,
doplnění herních prvků na dětském hřišti a jeho oplocení. Z těchto
požadavků nebyl v roce 2020 žádný realizován. Na rok 2021 byly výše
uvedené požadavky doplněny o žádost na zatrubnění svodu dešťové vody u
čp. 68, provedení zateplení a fasády domu čp. 68, prodloužení stávající
dešťové kanalizace na návsi, která je svedena do potoka a vybudování
pergoly na západní straně spolkového domu a s tím spojené zřízení nového
vchodu.
ad 5) Zakončení jednání
Usnesení osadního výboru:
Osadní výbor Drachkov souhlasí se všemi výše uvedenými body, které
byly projednány při dnešním jednání.
Hlasování
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Úkoly plynoucí z jednání:
Jméno a příjmení
Miluše Hovorková

Úkol

Datum splnění

vyplnění žádostí o
úhradu nákladů na
akce a brigády

24.09.2020

Zápis zpracoval:

Zápis ověřil:

Miluše Hovorková

Luboš Holoubek
Jan Lukůvka
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