Zápis ze schůze OV Buková a Vidlákova Lhota ze dne 10.1.2016
Vážení spoluobčané, dne 10.1.2016 se sešel OV Buková a Vidlákova Lhota.
Přítomni byli Martina Vašková, Hana Janků, Jiří Merta, Jiří Landa,
Miroslav Dub ml..
Dovolte mi tímto Vás informovat o výsledcích tohoto jednání.
Zhodnotili jsme čerpání rozpočtu za rok 2015 a stanovili jsme požadavky na rok
2016.
Z důvodu nového vedení města Benešov, ke kterému došlo dne 4.1.2016 musíme
počkat na jejich ustavující schůzi, která má proběhnout začátkem února a následně
s novým vedením projednat body stanovených požadavků.
Na základě tohoto jednání bude následně svolána veřejná schůze v nejbližšším
možném termínu, o kterém vás budeme informovat v informačních tabulích.
Projednali jsme následující požadavky na letošní rok 2016.
Požadavky, které budeme řešit v roce 2016 z ročního rozpočtu našich obcí, jsou
následující:
 zpevnění krajnic recyklátem na příjezdové komunikaci obou obcí
ze směru od Benešova
 kompletní rekonstrukce turistické lávky přes Konopišťský potok
 realizace a vybudování veřejné studny, která bude sloužit jako zdroj vody pro
chod záchodů-předpříprava pro vybudování klubovny
 dokončení stávající stavby veřejných záchodů
 dokončení stavby altánku u dětského hřiště pro zázemí dětí i dospělých
 rekonstrukce dětského hřiště dřevěná konstrukce v havarijním stavu
 zajištění častějšího sekání trávy u příjezdových komunikací do obou obcí
 zastříkání emulzí silnice v obci Vidlákova Lhota
 zabezpečit rozvoz recyklátu na cestu k Šafránkům
Na rok 2016 jsme projednali a stanovili následující požadavky s jejich
prioritami, o finanční podporu budeme žádat město Benešov
 výstavba a realizace autobusových zastávek, projekt je vypracován
 pokračování v žádosti o realizaci spolkového domu
 výstavba a dokončení realizace projektu dešťové kanalizace pro obě obce
 vyřešení prostoru u „křížku“-dohodli jsme se na revitalizaci zeleně s
vybudováním lavičky a popřípadě zvoničky
 celková rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení:
 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 – KSÚS
Za OV zapsala Martina Vašková

