Zápis ze schůze OV Buková a Vidlákova Lhota ze dne 16.11.2014
Vážení spoluobčané, dne 16.11.2014 se sešel OV Buková a Vidlákova Lhota.
Děkujeme za Vaši projevenou důvěru a budeme se snažit prosadit a naplnit
požadavky nás všech.
Přítomni byli Martina Vašková, Hana Janků, Jiří Merta, Jiří Landa,
Miroslav Dub ml..
Dovolte mi tímto Vás informovat o výsledcích tohoto jednání.
Projednali jsme následující požadavky ještě na letošní rok 2014 a na rok 2015.
Z rozpočtu na rok 2014 jsme objednali dřevo na rekonstrukci lavic a stolů
u kiosku a betonové dlaždice, které využijeme na vydláždění prostoru před
kioskem. Tuto rekonstrukci provedeme v rámci jarní brigády.
Požadavky, které budeme řešit v roce 2015 z ročního rozpočtu našich obcí,
jsou následující:
 zpevnění krajnic recyklátem na příjezdové komunikaci obou obcí
ze směru od Benešova
 realizace a vybudování veřejné studny, která bude sloužit jako zdroj vody
pro chod záchodů
 dokončení stávající stavby veřejných záchodů
 vybudování altánku u dětského hřiště pro zázemí dětí i dospělých
 zajištění častějšího sekání trávy u příjezdových komunikací do obou obcí
Na rok 2015 jsme projednali a stanovili následující požadavky s jejich
prioritami, o finanční podporu budeme žádat město Benešov
 obnovení podání žádosti o výstavbu klubovny
 výstavba a dokončení realizace projektu dešťové kanalizace pro obě obce
 výstavba a realizace autobusových zastávek, projekt je vypracován
 vyřešení prostoru u „křížku“-dohodli jsme se na revitalizaci zeleně s
vybudováním lavičky a popřípadě zvoničky
 celková rekonstrukce veřejného osvětlení:
u hřiště, u rybníka v Bukové Lhotě, ve Vidlákově Lhotě směrem
k hospodě u Pášů, posunutí lampy veřejného osvětlení ve Vidlákově Lhotě
u paní Vorlové, z důvodu výstavby nového domu pod Havelkovými

 odbahnění rybníka v Bukové Lhotě – klademe důraz na rekonstrukci
požární nádrže
 oprava silnice od rybníka v Bukové Lhotě až k hlavní silnici do Týnce n.
Sázavou

Dále bychom Vás rádi informovali, že prohrnování sněhu je zajištěno Mírou
Mikšíkem a po skončení zimního období máme přislíbeno od TS Benešov
opravu povrchů veřejných komunikací asfaltovou emulzí.
Prosím, pokud budete cokoliv potřebovat, s důvěrou se můžete obrátit na
kteréhokoliv zástupce OV.
V případě výpadku veřejného osvětlení prosím kontaktujte Jiřího Landu
607755249

Přejeme Vám krásné a pohodové dny a budeme dělat
vše pro to, aby se nám žilo příjemně v našich obcích.

Za OV zapsali Martina Vašková a Jiří Merta

