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Zápis ze schůze OV Vrcova 
 
Datum:  20. srpna 2017 od 19:00 hod.  
Přítomni:  Josef Sova, Jindřiška Frantesová, Radek Bartík, Tomáš Veber, Petr Kolínský 
Na vědomí:  MěÚ Borovany, sekretariát starosty 
  
 

1) OV opět vznáší požadavek na opravu herního prvku – lano na šplhání – první prvek zleva v sestavě u 
houpaček. Celá jedna třetina chybí.  

 
2) Žádáme o odstranění závady na veřejném osvětlení, na návsi nesvítí většina lamp veřejného osvětlení.  

 
3) Žádáme o opravu zborcené vpusti u hlavní silnice na Třeboň, ukončení rigolů na konci obce (viz foto příloha). 

 
4) Výměna prken na lavičce (napadené hnilobou) u informační cedule v Cikánově (realizovat po dohodě 

s předsedou osadního výboru). 
 

5) Návrh do plánu investic 2018:  
- 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 veřejného osvětlení 
- 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 všech oken a dveří na knihovně a objektu osadního výrobu (bývalý objekt prodejny),  
  včetně opravy fasády a nátěru 
- výměna střešní krytiny na hasičárně 
- finanční podpora při vzniku erbu Vrcova  
- nahrazení chybějícího státního znaku a repliky patrony dělostřeleckého granátu na pomníku padlých  
- stezka pro pěší a cyklisty v úseku Vrcov-Borovany mimo silnici 
- oprava těsnosti kalové jímky dolního rybníka 
- oprava povrchu komunikace od dolního rybníka kolem objektu s číslem popisným 42 až  
  k objektu s číslem popisným 71 
- odklizení stěrkového nánosu a opravení křižovatky k bývalému objektu kravína naproti objektu s číslem 

popisným 9. Při přívalových deštích dochází k velkému odplavu těchto nánosů a znečišťování komunikace 
ve většině její délky (viz foto příloha) 

- instalace uvítací cedule při vjezdu na náves (dřevo)  
- výroba kopie barokní sochy sv. Anny samotřetí a navrácení do interiéru kapličky sv. Anny ve Vrcově  

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


