
4. Informace o jednání výboru červen 2018

Datum: 8.6. 2020 v Restauraci Nautilus Děčín-Želenice
Účast: Ján Bílý, bývalý předseda výboru; Ondřej Fér, tajemník; Miroslav Sihelník, 

hospodář; Olga Mušková, pokladní; Pavel Pokorný, předseda revizní komise

Výbor se sešel na svém dalším pravidelném jednání po nouzovém stavu a 
nepříznivé situaci v souvislosti s  COVID-19.

Program jednání:
1) Hospodář p. Sihelník informoval o situaci na osadě. Na konci května bylo na 
příjezdové cestě k osadě odcizeno neznámým pachatelem cca 30m hadice včetně 
spojek a 4ks ventilů. Pan Sihelník společně s hlavním vodákem p. Férem a za 
pomoci p. Nesnídala hned v následujících dnech závadu opravili a celé vedení vody 
podél hlavní cesty přesunuli za plot na pozemky vlastníků, aby nebylo přerušeno 
zásobování vodou. Avšak hned v  následujících dnech došlo opět ke krádeži cca 11 
m hadice, již přímo z parcely. Bohužel ani v jednom z obou případů nebyla 
bezprostředně po zjištění krádeže přivolána Policie.

Stejně tak v případu stížností vlastníků na ženu, která je pod vlivem drog a 
navštěvuje pozemek p. Šváry. Sprostě nadává, demoluje oplocení a slovně napadá a
obtěžuje všechny v okolí včetně dětí.  Výbor vyzývá vlastníky aby v takovýchto 
případech nebyli lhostejní, protože přivolání Policie, byť i opětovné je jediným 
možným řešením.

V tuto chvíli je již nakoupen materiál na dokončení oprav, a po domluvě s 
vlastníky na tomto úseku bude v nejbližší době chybějící vedení nahrazeno a 
zakopáno.
p. Sihelník dále také zajistí materiál na dokončení zábradlí k nové lávce přes potok. 

2) Ke 25.4.2020 ukončil p. Bíly po 16ti letech svou činnost ve funkci předsedy. 
Předal výboru veškeré náležitosti a dokumenty, které převzal tajemník Ondřej Fér. 
Naše osada se nadále potýká s nedostatkem členů ochotných se podílet na chodu 
organizace. V současné době chybí jeden člen výboru a jeden důvěrník po p. 
Machovi. Místo důvěrníka po pí. Bělecké převzal p. Podolník.

3) Pokladní pí. Mušková informovala o předání podkladů důvěrníkům a o situaci 
v platbách příspěvků pro letošní rok. K dnešnímu datu nezaplatilo 57% vlastníků. 
Zároveň také vyplatila p. Sihelníkovi zálohu na materiál pro opravu ukradeného 
rozvodu vody a zábradlí k lávce.

4) Byl stanoven nový termín zrušené členské schůze.

Tímto výbor zve všechny členy organizace i nečleny (vlastníky) k účasti 
na členské schůzi(shromáždění vlastníků) dne 26. září od 9:00 v jídelně
 ZŠ Želenice.
                                                                          Za výbor Ondřej Fér, tajemník   


