Zápis č. 7 Osadního výboru Spy ze dne 30. 5. 2012
Napsal uživatel jirkas
Středa, 06 Červen 2012 12:20 - Aktualizováno Čtvrtek, 07 Červen 2012 19:59

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Bohumila Uhlířová, Ilona Hovorková, Ing. Ladislav
Horčička, Jitka Holčíková

Místo: volnočasový areál u Janovského potoka

1. Klubovna

Byla provedena obhlídka dokončené klubovny před kolaudací. Drobné nedostatky byly po té
předsedou přímo konzultovány s ORM. OV resp. předseda p. Sláma bych chtěl tímto poděkovat
fě Kerson a to zejména vedoucímu stavby p. Dostálovi, stavebnímu dozoru p. Vondřejcovi, za
dobře provedenou práci a vstřícnost při řešení různých změn v době stavby, kterých nebylo
málo. Dále byli členové seznámeni s dohodou OS Spy a pivovarem Primátor, který klubovnu
zařídí kompletním výčepem, sklenicemi a dalšími doplňky. Dále byl osloven p. Martin Teplý,
který se bude v brzké době stěhovat do Spy, a který přislíbil OS sdružení darovat venkovní
lavice, které byly na dvoru Seladon. Jedná se o 4 ks. pro cca 40 lidí.
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Jako možný termín uspořádání akce u příležitosti oficiálního otevření klubovny, byl dohodnut
datum 30. 6. 2012, který by zároveň oslavil konec školního roku a začátek prázdnin.

2. Jarní úklid

Dne 31. 3. 2012 proběhl jarní úklid. Děkujeme TS za spolupráci a všem zúčastněným za
provedenou práci.

3. Radar na měření rychlosti

Žádáme o vyjádření v jaké fázi je řešení žádosti na umístění radaru měření rychlosti v ul.
Halínská.

4. Opakovaně ul. Chlístovská

Opakovaně žádáme o nalezení řešení resp. finančních prostředků na rekonstrukci ul.
Chlístovská po konec katastru, odkud je na katastru Dobrušky od r. 2010 silnice již opravena.
Stojí na zvážení, zda by se nedaly prostředky sehnat v případě pokračování cyklostezky
č.4059, která končí na křižovatce u hřbitova Spy. Stezka by pokračovala ul. Kosařova,
Chlístovská směr Chlístov, popřípadě Val a dále se napojila na horskou č. 4235 v Ohnišově.
Toto řešení bylo v minulosti konzultováno s p. Řehákem (starosta obce Val) a rozhodně by zde
byla cesta spolupráce.
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Propady ve vozovce po opravě VaK

Po upozornění z poslední schůze byly propady opraveny. Děkujeme.

Dne 30.5.2012

Předseda OV Spy, Bc. Jiří Sláma
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