ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU MĚLKOVICE
Termín:
3. 12. 2014
Přítomni:
Zástěra (JZ), Pavelka (JP), Bloudek (PB), Volavá (ZV)
Nepřítomni: Chalupa (TCH)
________________________________________________________________________________
Bod 1) Mikulášská besídka – doladění detailů
Počty dětí: z Veselíčka 15, z Mělkovic 27. Rezerva: 3 balíčky, bude nakoupeno ovoce + drobnosti na
45 balíčků. Cena jednoho cca 100-120 Kč, zajišťuje JZ a JP
Každý OV si hradí balíčky ze svého rozpočtu.
Hudba, ozvučení - zajištěno OV Veselíčko
Moderátorka, soutěže, rekvizity na soutěže – zajištěno OV Mělk., odpovídá ZV
Časový rozvrh: 15:00 zahájení, 15:10-16:15 soutěže, tanec, 16:15-16:30 přijde Mikuláš
Vstupné dobrovolné se bude vybírat do dvou kasiček, odděleně Veselíčko, Mělkovice
Občerstvení pro děti ve formě párku a limonády bude hrazeno z rozpočtu OV
Bod 2) Peněžní dar od paní Zuzany Šánové
Poslankyně paní Šánová nabídla OV Mělkovice finanční dar na nákup vánočních dárků pro děti. Po
projednání se OV shodnul na přijetí daru na jiný účel, a to na nákup reprobedny se vstupy pro flash
disk a připojení mikrofonu. Reprobedna najde využití na všech akcích pořádaných OV. Cena zařízení
je 8.000 Kč, o výši příspěvku od paní Šánové bude za OV jednat ZV.
Bod 3) Volba předsedy OV
Členové OV jednomyslně schválili, aby funkci předsedy nadále zastával Ing. Zástěra. Nepřítomnost
jednoho člena na schůzi nemá na volbu předsedy vliv.
Funkci pokladníka bude nadále vykonávat Jiří Pavelka.
Bod 4) Kalendář akcí na rok 2015
Předběžně projednány akce – nejbližší dětské lyžařské závody (konec ledna nebo únor, podle
sněhových podmínek). Kalendář na celý rok bude vyvěšen v lednu na webu. OV vyzývá všechny
obyvatele, aby přispěli svým nápadem na konání akce a aktivně se zapojili do její organizace.
Bod 5) Seznámení s činností OV, nastavení komunikace
OV hodlá pozvat všechny občany Mělkovic na společné setkání obyvatel, za účelem seznámení
s činností OV, vyslechnutí připomínek, nastavení komunikačních kanálů a také vzájemné seznámení
(ne všichni obyvatelé se znají).
Na setkání bude předloženo finanční vyúčtování všech akcí – tzn. přehled příjmů (od Města,
z vybraného dobrovolného vstupného) a výdajů (ceny pro děti, čaj, občerstvení na akcích pro děti,
drobný investiční majetek). Přehled je transparentní a je kdykoliv k nahlédnutí u pokladníka OV.
Z příspěvku Města, který činí 10.000 Kč za rok, není na žádné akci hrazeno občerstvení pro
dospělé, pivo ani jiný alkohol.

Bod 6) Neformální akce (pro muže) „Závěr roku“
Mužská část OV se shodla, že tradiční povánoční setkání nebude uzavřeno ženám, může se účastnit
kdokoliv z osady. Termín stanoven na sobotu 27. 12. Tato akce probíhá několikátý rok, je tradiční a
pořádá se mimo oficiální kalendář akcí OV.
V podobném neoficiálním duchu se ponese akce „Dámský čajový dýchánek,“ kterou navrhla ženská
část OV a kterou hodlá uspořádat v lednu 2015 v Café u tety Hany ve Žďáře. Všechny dámy z osady
budou informovány formou letáčku ve schránce.
Bod 7) Různé
OV probíral možné akce příští rok, v návrhu je opět pěší výlet, tentokrát s podporou autobusu do
vzdálenějšího místa. Návrhy: údolí řeky Doubravy, Devět skal, Dráteničky, Pasecká skála, Malinská
skála aj. Výzva pro obyvatele: přispějte svým návrhem na pěší výlet.
Zapsala: ZV

