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Předmět: Zápis ze schůze OV Vrcova 

Datum: 30.3.2014 

Od:  Petr Jenkner – předseda OV Vrcov 
Komu:  PhDr. Stanislav Malík - starosta města Borovany    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Místo:    prostory knihovny Vrcov 
 

Termín konání:  30.3.2014 od 19:00 hod. do 21:00 hod. 
 
Přítomni OV:   Jindřiška Frantesová, Radek Bartík, Petr Jenkner  

 
Přizváni:   - Pan Chrástka zástupce nohejbalistů z Radosti 

- pan Martin Krejčí, pan Jan Šustr ml. Zástupci     

  nohejbalového klubu Vrcov   
    - Mgr. Petr Kolínský specialista na internetové stránky  
 

Program:  
 

 Realizace navrhovaných akcí oprav 
 

 Projednání návrhu vyhlášky „Nedělní klid“   
 

 Zřízení internetových stránek Vrcova 
 

 Různé 
 

Zápis – přepis ze schůze: 
 

1. ČČK vznesl dodatečný požadavek na příspěvek na pohonné 
hmoty pro účely dopravy na Den otevřených dveří do Dětského 

domova ve Volyni. OV projedná mimořádný příspěvek na MÚ 

Borovany.   
Pozn. počítač v knihovně není v provozu  

 

2. Přednesen požadavek k využití vrcovského hřiště pro sehrávání 
turnajů v mezipodnikové lize pro hráče Radostic. Zástupce, pan 

Chrástka, byl seznámen s riziky absence ochranného pásma a s 

přítomností dětí na přilehlém dětském hřišti. OV si vyžádal 
návrh zabezpečení dětského hřiště během hry, přesné termíny a 

jméno odpovědné osoby, která by dohlížela na bezpečnost 

během zápasu a byla odpovědná za převzetí a předání hřiště a 
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vybavení. Po dodání podrobností k provozu při zápasech OV 
rozhodne. 

 

3. OV shlédl první návrh webových stránek Vrcova. OV dodá do 
konce dubna podklady pro naplnění stránek a plánované spuštění 

je stanoveno na 1.5. 2014. 

 
4. Odkontrolován seznam navržených a požadovaných oprav. Ve 

všech bodech přislíbeno ze strany města provedení, v některých 

bodech potvrzeno už i provedení. 
 

5. OV požádá MěÚ Borovany o plán čištění komunikací a 

travnatých ploch pro účely aktualizace či doplnění. 
 

6. Projednána vyhláška „Nedělní klid“se závěrem, že OV návrh 

vzniku nepodporuje (pro – 1, proti – 2). Pro účely referenda o 
tomto tématu bude k dispozici veřejná schránka, která je 

umístěna na budově knihovny.  

 
Zapsal: Jindřiška Frantesová 

 
 

 
 

 
 
Přepsal z originálu Petr Jenkner 

dne 1. 4. 2014 
 
 

 


