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Zápis ze schůze OV Vrcova 
 
Datum:  9. října 2016, od 17:00 hod.  
Přítomni:  Josef Sova, Petr Kolínský, Jindřiška Frantesová, Radek Bartík, ostatní spoluobčané 

dle prezenční listiny 
Omluven:  Tomáš Veber  
Na vědomí:  MěÚ Borovany, sekretariát starosty 
 
Program:  Veřejná schůze občanů  
 
 

1) Zpráva o údržbě, opravách a investicích 2016 
- sekání trávy 
- odklízení sněhu 
- jarní metení silnic 
- odčerpání zádržné jímky v dolním rybníku 
- kontejner na listí 
- péče o památník obětem – poděkování ČČK 
- instalace světla na hasičské zbrojnici 
- údržba herních prvků na hřišti 

 - výměna výlepové plochy u čekárny 
- pravidelný úklid čekárny 
- čištění odvodní stoky do Baby 
- celková rekonstrukce místního pohostinství 
- dendrologické posouzení stromů v obci 
- omytí nádob na tříděný odpad 
- vedení stránek OV Vrcov 
- oprava lampy v Cikánově 
- nová nádoba na odpadkový koš před pohostinstvím 
- výměna prken na lavičkách v obci 
- snaha o rozšíření sečení veřejných ploch i v zástavbě Vrcov-Růžov 

 
2) Rozpracované projekty: 

- oprava silnice Vrcov – Borovany – výhledově rok 2017 
- pokácení jedle douglasky u pomníku – výhledově použití jako vánoční stromeček 
- odvod dešťové vody (paní Klínková) 
- doplnění veřejného osvětlení v části obce Cikánov-Stráž 
- optimalizace veřejného osvětlení v rámci obce a návsi podle platných norem 
- údržba stromoví na návsi tak, aby nezasahovalo do osvětlení, dřevo ponechat v obci pro spolky 
- sanace horního rybníka – odbagrování, komplexní čištění břehů, vyspravení hráze, osázení 
  východní strany vrbami 
- oprava rigolů v obci pro zajištění odtoku vody 
- instalace značek s omezením hmotnosti 
- rekultivace zeleně před místní prodejnou 
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3) Plán investic, oprav a údržby 2017 
- oprava komunikací v rámci údržby 
- květinová výzdoba pomníku padlých 
- údržba zeleně, strojní čistění po zimě, zimní údržba účelových a obecních komunikací a pravidelné 
  čištění sběrné jímky v dolním rybníku, pravidelné čistění odvodní stoky z dolního rybníka 
- úprava dřevin před budovou bývalého obchodu 
- sekání trávy 
- péče o památník obětem 
- údržba herních prvků na hřišti – rozšíření o nové herní prvky, silové prvky pro starší 
  děti či seniory 

 - pravidelný úklid čekárny 
- omytí nádob na tříděný odpad 
- zbudování terasy u pohostinství – v rámci dokončení rekonstrukce 
- oprava parket na sále místního pohostinství – v rámci dokončení rekonstrukce 
- sanace horního rybníka – odbagrování, komplexní čistění břehů, vyspravení hráze, osázení 
  východní strany vrbami 
- údržba stromoví na návsi, tak aby nezasahovalo do osvětlení 

 
4) Požadavek na doplnění plánu investic, oprav a údržby 2017 

- rozšířit popelnice na třídění odpad o popelnice na textil a elektroodpad 
- rekonstrukce technického objektu za prodejnou potravin, zřídit v rámci objektu druhý 

uzamykatelný prostor, při současném ponechání části objektu pro užívání SDH Vrcov (tak jak je 
nyní) 

- výměna střešní krytiny na hasičárně 
- odstranění retarderu u hřiště a příprava návrhu odpovídající náhrady na dvou místech na návsi  
- podpora při vzniku erbu Vrcova 
- rozšíření pravidelného sekání trávy i do částí obce mimo náves – v zastavěných částech obce 

v Cikánově, na Stráži, v Chrastí: předzahrádky a stoky 
- instalace dvou větších květináčů ze stran schodiště do pohostinství 

 
5) Referát k řešení přemnožených divokých koček.  

 
6) Přetrvávající výzva ke spoluobčanům: 

- výzva k majitelům psů, aby byli důslednější při dodržování vyhlášky o psech (zákaz volně 
pobíhajících psů, úklid exkrementů po psech) 

- výzva k občanům, aby svým zahradním odpadem (větve, tráva) neznečišťovali veřejná 
prostranství v obci, např. náves, obecní rybníky … organický odpad lze bezplatně odevzdat ve 
sběrném dvoře v Růžově 

 
7) Diskuze: 

- dotaz na průběh rekonstrukce silnice Vrcov-Borovany 
- dotaz na instalování nízké oplocenky okolo pomníku padlých  
- požadavek na čistění a prohloubení stoky okolo hlavní silnice probíhající obcí (jednání se SUS) 

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


