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Zápis ze schůze OV Vrcova 
 
Datum:  15. 11. 2015, od 18:00 hod.  
Přítomni:  Josef Sova, Petr Kolínský, Jindřiška Frantesová, Radek Bartík, Tomáš 

Veber, ostatní spoluobčané dle prezenční listiny 24 osob 
Na vědomí:  MěÚ Borovany, sekretariát starosty  
Program:  Veřejná schůze občanů Vrcov 
 
1) V úvodu předneseno:  

- složení a funkce členů osadního výboru,  
- informace o četnosti schůzí OV, které jsou vždy veřejné a o tom, že zápisy ze   
  schůze OV jsou vždy k dispozici na www.vrcov.cz, 
- k dispozici je veřejnosti i schránka OV, která je umístěna na místní knihovně, 
- údaj z matriky – počet obyvatel 171, 
- dění na webové stránce Vrcov – výzva k veřejnosti – příspěvky a podněty ke  
  zlepšení vítány. 

 
2) Zpráva o opravách a investicích  

- sušák na hadice, 
 - oprava altánu, 
 - oprava pyramidy na hřišti, 
 - očištění plakátovacích ploch,  
  - pravidelný úklid čekárny, 

- rybník – utěsnění belu,  
 - čištění stok, 
 - brigády SDH rigoly a kanály, 

- oprava chodníku před autobusovou. 
   
3) Zhodnocení činnosti spolků, upozornění na nová pravidla pro žádání o příspěvky    
    na rok 2016, termín do 30. listopadu. 2015. Poděkování spolkům za jejich činnost. 
 
4) Údržba 2015: 
 - sekání trávy, 
 - odklízení sněhu, 

- jarní metení silnic, 
- odčerpání zádržné jímky v dolním rybníku,  

 - kontejner na listí, 
- péče o památník obětem – poděkování paní Liškové a Šplíchalové za   
  celoroční péči a informace o vyplacení odměny 500,- Kč za náklady s údržbou    

           vzniklé.  
 
5) Rozpracované projekty: 
 - Oprava silnice Vrcov – Borovany – výhledově rok 2017. 
 - Vodovod do Chrastí – projekt zastaven.  

- Pokácení jedle douglasky u pomníku – použití jako vánoční stromeček  
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  v Borovanech – buď letos nebo napřesrok. 
- Odvod dešťové vody (paní Klínková) – bude řešeno v rámci možností mimo  
  soukromých pozemků, částečně asfaltováním nezpevněných ploch a zřízení     
  zatravněného pásu na polích zemědělského družstva. 
- Doplnění veřejného osvětlení v části obce Cikánov-Stráž – přesouvá se do  
  dalšího období. 

 
6) Plán investic 2016: 
 - Investice do rekonstrukce pohostinství dle plánu studie z roku 2015 –       

     přednostně vytápění a elektroinstalace.  
- Optimalizace veřejného osvětlení v rámci obce a návsi podle platných norem. 
- Údržba stromoví na návsi, tak aby nezasahovalo do osvětlení. 
- Oprava komunikací v rámci údržby. 
- Doplnit osvětlení na hasičské zbrojnici světlem s pohybovým snímačem.  
- Květinová výzdoba pomníku padlých. 
- Údržba zeleně, strojní čistění po zimě, zimní údržba účelových a obecních  

     komunikací a pravidelné čištění sběrné jímky v dolním rybníku.  
- Odborné posouzení a ošetření stromů dendrologem – snaha o maximální     

    prodloužení života jírovce maďala (kaštan před hospodou). 
- Sanace horního rybníka – odbagrování, komplexní čistění břehů, vyspravení       

     hráze, osázení východní strany vrbami.  
 
7) Plán investic na 2016 – „Pracovní návrh rozpočtu na rok 2016“ bere osadní výbor         
    na vědomí bez výhrad.  
 
8) Výzva k majitelům psů, aby byli důslednější při dodržování vyhlášky o psech  
    (zákaz volně pobíhajících psů, úklid exkrementů po psech). 
 
9) Diskuze:  

-  žádost o prověření získání dotace na údržbu malých vodních ploch a získat  
   prostředky na údržbu 3 rybníků v obci,  
-  kořenová čistička odpadních vod, 
-  stížnost na vysazování tují, které mají vliv na kvalitu ovocných stromů, 
-  stížnost na přemnožené divoké kočky – prověřit možnost odchycení,  
-  stromeček pro adventní výzdobu návsi věnuje paní Pánková, 
-  úprava dřevin před budovou bývalého obchodu, 
-  návrh na obnovení znaku (erbu) Vrcov, pokud v historii existoval, případně 
   vytvoření nového  
-  pro údržbu zeleně kácením na návsi pro účely zefektivnění veřejného    
   osvětlení se vyjádřila většina přítomných (20), zdržel se jeden. Získané  
   dřevo ponechat ve Vrcově pro účely spolků. 
 

Zapsal: Jindřiška Frantesová 
Ověřeno: Josef Sova, předseda OV 
Uveřejněno na www.vrcov.cz 


