
Zápis z 7. Schůze OV Unčovice 

Datum: 30.10. 2018 

Přítomní členové: T. Ryzí, P. Klaus, K. Zbořil, F. Beneš, , P. Remeš 

Omluveni: M. Janošec, M. Měsícová 

Projednané a schválené body: 

 

1. POŽADAVKY 2019 : 

              Rekonstrukce dešťové kanalizace sokolovny – již schváleno a je v rozpočtu 

 

Další návrhy:  

1.1. Chodník u sokolovny (od vchodu do sokolky po  MŠ) – po realizaci rekonstrukce  

 dešťové kanalizace sokolovny 

1.2. Rekonstrukce sociálního zařízení + (šatny) v zadní části sokolovny 

1.3. Vyřešení odvodnění posezení u kiosku + nová dlažba před kioskem – svody střechy, 

zřízení trativodů, popř. jiná řešení (dlažba ?) 

1.4. Odvodnění hřiště 

1.5. Vánoční ozdoby kaplička 

+ další drobné investice (např. závěsy či záclony sokolovna, atd…) 

 

Kromě těchto bodů dlouhodobější akce: 

- fasáda sokolovny – nový PD ?, výběrové řízení, návrh akci rozdělit na dílčí akce 

- fasáda škola – viz. fasáda sokolovny 

-  škola - možnost využití jako obchodu – již první jednání u starosty proběhlo 

 

Požadavky + návrhy předat na místní hospodářství – pověřen T. Ryzí 

 

2. Voda sokolovna – zřejmě nefunkční čerpadlo zajistit opravu – pověřen P. Remeš 

 

3. Vánoční jarmark + rozsvěcování stromu – organizace OV ve spolupráci s MŠ  

  a místními fotbalisty  

- termín 1.12. – dát o UL – pověřen P.Remeš 

 

4. Vysazení nové lípy u kapličky  - zajistil V. Špunda, možnost proplacení faktury na ŽP  

        - zjistit - pověřen T. Ryzí 

 

5. Příští OV – oslovení stávajících členů + nový členové – počkat na pokyny z města – dát  

 do UL – pověřen P. Remeš 

 

 

 



6. Čerpání financí určených pro OV 

- 7.562,- paragraf 3392, částka určená na činnosti ohledně sokolovny 

                 

 

- 28.789,- paragraf 3429, částka určená pro ostatní zájmové činnosti 

 

Dle našeho názoru částka za nákup párty stanů (12.691,-) mylně zařazena pod paragraf 

3392, tj. činnost ohledně sokolovny. Zkusit nechat převést – pověřen T. Ryzí 

 

 

 


