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Zápis ze schůze OV Vrcov 
 
Datum:   29. září 2018, od 19:00 hod.  
Přítomni:  Josef Sova, Jindřiška Frantesová, Petr Kolínský, Tomáš Veber, Radek Bartík, ostatní spoluobčané dle 

prezenční listiny  
Host:  Petr Jenkner, starosta města Borovany 
Na vědomí:  MěÚ Borovany, sekretariát starosty 
 
Program:  
 -zhodnocení uplynulého roku, poděkování spolkům – Josef Sova 
 -referát k pozemkovým úpravám – Petr Kolínský 
 -zhodnocení činností OV a investice do obce za roky 2014-2018 – Petr Jenkner  
 
Představen návrh do plánu investic na rok 2019:  

- doplnění veřejného osvětlení v části obce Cikánov - Stráž  
- optimalizace veřejného osvětlení v rámci obce a návsi podle platných norem 
- 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 – náhrada eternitové střechy 
- finanční podpora při vzniku erbu Vrcova  
- stezka pro pěší a cyklisty v úseku Vrcov–Borovany mimo silnici 
- oprava těsnosti a funkčnosti kalové jímky dolního rybníka a v případě realizace celkové    
  odbahnění 
- rekonstrukce břehů a odbagrování horního rybníka (požární nádrž) 
- instalace uvítací cedule při vjezdu na náves (dřevo) 
- opravy komunikací zatížené zvýšeným provozem způsobeným uzavírkou silnice z Vrcova do Borovan. 

Komunikace obcí ze strany od Třeboně, přes Cikánov, Stráž, Chrastí, Růžov 
- nové překrytí septiku za místním pohostinstvím 

 
Diskuze:  

- zájem o info k rekonstrukci náměstí v Borovanech 
- kanalizace v obci  
- dodržování dopravního značení 3,5 t 
- dotaz na omezení při odkládání stavební suti na sběrném dvoře  
- představení nového kronikáře 
- kultura v osadách financovaná ze strany města 
- dotaz na formu pronájmu kulturního sálu v Borovanech  
- hlášena nahnutá lampa veřejného osvětlení, požadována oprava 
- požadavek na optimalizaci veřejného rozhlasu, zvuky se tříští a není rozumět 
- info ke stavu přípravy vzniku erbu Vrcov  

  
Zapsal: Jindřiška Frantesová 
Ověřeno: Josef Sova, předseda OV 


