Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy konaného
dne 19. 4. 2021 na návsi a u klubovny
PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan
Minařík, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Švecová

PROGRAM
1. Pochůzka po obci
2. Priorita pro občany Spů - Kanalizace
3. Poděkování za zimní údržbu chodníků a silnic v obci
4. Cyklostezka
5. Rybníček
6. Dětské hřiště
7. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Pochůzka po obci
Zjišťování aktuálního stavu cest, silnic, chodníků.
V uicích Dvojitá, Vojnarova a Tumlířova žádáme o vyspravení děr bezprašným povrchem.
V ulici Vlast. Moravce je stržen obrubník u chodníku.
Na návsi – po opravě vodovodního řádu zůstaly díry. Žádáme o uvedení do původního
stavu.
2. Kanalizace
OV stále apeluje na MěÚ v řešení kanalizace ve Spech. S některými kroky jsme byli
seznámeni p. Bachurou. Za podání informací a jeho práci děkujeme.

3. Poděkování za zimní údržbu chodníků cest a silnic ve Spech
OV za občany Spů vyjadřuje poděkování za perfektní zimní údržbu ve Spech a blízkém
okolí
4. Cyklostezka
Již delší dobu jsme neobdrželi žádnou informaci, v jakém stadiu se nachází budování
cyklostezky.
5.

Rybníček
Je nám známo, že jistá firma vysoutěžila revitalizaci rybníčku ve Spech. OV by zajímalo,
jakým způsobem bude revitalizace probíhat.
Dětské hřiště

6.

V loňském roce OV navrhl obměnu herních prvků na dětském hřišti. Do dnešního dne jsme
neobdrželi žádnou zpětnou reakci.
7. Různé
a) Webové stránky obce Spy
Dle informace p. J. Minaříka ( správce webových stránek)– nelze se dostat na
webové stránky obce Spy. Zřejmě vypršelo předplatné. Jelikož nejsou známy
přihlašovací údaje (nebyly předány), již se není možné přihlásit. Na koho se
můžeme obrátit v řešení tohoto problému?
b) Úklid ve Spech a jeho okolí
K úklidu dochází průběžně občany nebo p. J. Uhlířem, který se stará o drobné
opravy a údržbu ve Spech.
c) P. Ladislav Horčička by chtěl věnovat stromky jako sponzorský dar obci Spy. Jejich
vysazení bychom konzultovali s TS.
d) Vrata ke kapličce jsou oprýskané, klika – vrchní nátěr oloupaný.

Použité zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – Městský úřad, TS – technické služby
Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková
.

