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Zápis č.10/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 14.11.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

  členové - Zdeněk Imr, Dana Blaňarová, Miroslav Hilf, Michal Zaťko 
 
Program: 

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Rezignace – Michal Zaťko 
3) Mikuláš 2009 
4) Zimní údržba 
5) Zápis ze společného  jednání s MÚ 30.9.2009 
6) Lišky 
7) Organizační 
 

 
 
 

1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání ze strany OsV – úkoly a plánované akce 
(jednání) byly plněny v souladu se zápisem.  
 

2) Michal Zaťko oznámil rezignaci na členství v OsV s okamžitou platností. Jako důvod uvedl –  
„nebudu válčit s větrnými mlýny“.  
 

3) Mikulášká  se bude konat v neděli 6.12.2009 od 17 hodin v restauraci Hubertus. Zajistí 
předseda OsV. 
 

4) OsV nemá k dnešnímu dni žádné informace o plánu zimní údržby v našich obcích. Přitom na 
jednání 17.3.2009 bylo při vyhodnocování uplynulého období slíbeno, že se OsV bude na 
přípravě plánu podílet. Slíbeno to bylo ředitelem AS p. Školou s tím, že se OsV připomene. To 
p. Škoda učinil, bohužel bez slibované odezvy. Jediná dostupná informace je z denního tisku, 
kde jsme se dočetli, že zimní údržbu budou provádět Ašské lesy.   
 

5) OsV projednal zápis ze společného jednání OsV – MÚ konaného dne 30.9.2009. Své 
připomínky jsme dali již k návrhu zápisu a byly k němu i připojeny. Plnění a stav 
projednávaných záležitostí budou zřejmě předmětem jednání svolaného MÚ na 25.11.2009. 
V tuto chvíli je v zápise řada doposud nedořešených záležitostí (nebo nemáme informaci o 
jejich splnění či stavu) 
 

6) OsV na základě požadavků občanů Kopanin žádá MÚ o řešení otázky přemnožených lišek. 
Stále častěji se lišky potulují během dne po obci bez zjevného strachu z lidí a aut. 
 

7) Organizační 
- OsV musí připravit návrh nového člena OsV – počet členů musí být lichý.  
- 25.11.2009 od 16,00 společné jednání OsV – MÚ (Magdalena) 
 

 
 

 
 
 

Příští jednání OsV bude 12.12.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
Kopaniny, Doubrava  14.11.2009 


