
Zápis ze schůze výboru OSČLP v Polesí, dne 9. 5. 2014 
 

Přítomni: Ostrovský, Krupa, Horáčková, Zelenková, Formáček, Zázvorka 
 

1) Výbor byl informován o činnosti jednotlivých členů výboru OSČLP po 
úspěšné organizaci oslavy výročí obce i sportovních utkání ve volejbale 
s OS Jitrava a projednal další aktivity, které proběhly v podzimních a 
zimních měsících roku 2013 a jarních měsících 2014.  
 

Jednalo se zejména o administrativní záležitosti v časovém sledu: 
a) vyúčtování dotace za rok 2013 OZ Rynoltice,(Šmíd, zázvorka)  
b)  podání a vyřízení žádosti o pronájem pozemků v okolí hřiště v centru 

obce,(Zázvorka) 
c) Nájemní smlouva, jednání s členy OZ Rynoltice (Horáčková, Zázvorka) 
d) Žádost o poskytnutí dotace OSČLP na rok 2014 (Horáčková, Zázvorka) 
e) Daňové přiznání FÚ za rok 2013 (Zelenková, Šmíd, Zázvorka) 
f) Podepsání smlouvy o pronájmu a dotace OSČLP  pro rok 2014 

(Zázvorka)  
g) Plán aktivit OSČLP pro rok 2014  (výbor OSČLP) 
h) Zajištění výsadby „výročního“ stromu v centru obce (Ostrovský) 
i) Organizování tradičního „Otevírání studánek“ zejména pro děti v obci 

(Horáčková) 
j) Pravidelný provoz webových stránek Polesí (Krupa) 

        
Uvedené aktivity byly schváleny, výbor byl seznámen se stavem konta, včetně 
dotace a darů. Bylo konstatováno, že stále není zajištěn pravidelný výběr příspěvků 
členů sdružení. H. Zelenková vypracovala seznam nedoplatků. P. Zázvorka byl 
pověřen jednáním s členy, kteří přislíbili vybírání zorganizovat (obejít chalupy 
v Polesí a Černé Louži, upomenout ty, kteří vlastní internet.) Výběr poplatků je 
nedokonalý, členové výboru byli vyzváni, aby navrhli způsob výběru zlepšit.  
Daňové přiznání je pro členy sdružení k dispozici u H. Zelenkové.  
Nájemní smlouva na deset let byla předána (ve dvou vyhotoveních) k archivaci u H. 
Zelenkové a zápisu do pozemkové knihy T. Horáčkové. 
Bylo konstatováno, že předpokládané vyčištění nádrže v centru Polesí se na podzim 
2013 na návrh starosty obce neuskutečnilo (organizační důvody – technika) a na jaře 
2014, vzhledem k nedostatku vody a potřebě zachovat nádrž jako rezervu v případě 
požáru, bylo rovněž vyčištění dna přesunuto na podzim 2014. 
 
2) Sportovní areál v centru Polesí 

 
a) Byl předložen návrh Pravidel pro užívání celého areálu včetně užívání hřiště – 
(Bludští). Bylo konstatováno, že areál je často navštěvován skupinami mládeže i 
„rekreantů“ z místních penzionů, i „turistů“, kteří se soustřeďují zejména v přístřešku 
(nadměrný hluk i v nočních hodinách, alkohol, znečišťování okolí, přespávání pod 
přístřeškem, ničí hřiště jízdou na kolech, čtyřkolkách, dokonce i přejížděním auty 
přes louku, náležející k areálu, atd. Pravidla proto musí být vypracována i s ohledem 
na tyto skutečnosti, předáno T. Horáčkové, která s ohledem na legislativu Pravidla 
doplní. Pravidla budou pak neprodleně vyvěšena v areálu. 
b) Byla diskutována pravidelná údržba areálu. Areál, (včetně okolí nádrže) byl letos 
poprvé celý posekán vlastními sekačkami, mot.kosou i obecní sekačkou (Krupa, 



Formáček, Jakeš, Vrága, Nuc), po předchozí úpravě – hrabání listí atd. - rodina 
Bludských).  
c) Byla diskutována možnost pravidelného sekání (Smlouva o dílo). Zjistit možnosti 
(Horáčková) 
d) Byla diskutována možnost odstranění přístřešku na návsi, eventuálně jeho 
přenesení na vhodnější místo. (Rozhodnutí v průběhu léta) 
e) Byla schválena první etapa výstavby oplocení areálu (od Chudých k lípě). 
Realizaci další části oplocení prozatím odsunout – rozhodnutí učinit na základě 
dalších informací. 
f) Výbor souhlasí s nabídkovým řízením na dřevěné oplocení podél cesty s využitím 
stávajících zbytků plotu nebo s novými sloupky (návrh ceny p. Špaček).  
g) Výbor souhlasí s umístěním tabulky k výročnímu stromu uprostřed pozemku, 
kolem výročního stromu předpokládá zhotovit kruhovou lavičku pro hráče petanque.  
h) Prioritu má rovněž dokončení povrchu hřiště na petanque  (jíl) a volejbalového 
hřiště (druh materiálu domluvit s J. Bludským), zhotovit uzamykatelný prostor pro 
nářadí v blízkosti hřiště. 
i) Výbor ukládá P. Zázvorkovi projednat se starostou obce možnost doplnění zeminy 
na břehu mezi cestou a hrází nádrže, kde jsou zasazeny stromy. 
j) Byl podán návrh na osobu vedoucího sportovního areálu (navržen- J. Bludský)  
 
3) Společenské akce 
a) Byly odsouhlaseny termíny společenských akcí: Valná hromada – Kempink Černá 
Louže , sobota  26.  července 2014, tentýž den aukce v podvečerních hodinách, 
Regata a Dětský den, v sobotu, 16. srpna 2014 (Šmídová, Jakešová, Marešová)  
b) Datum a formu vzpomínky na výročí kapličky v Černé Louži určit po dohodě se 
sponzory – (zejména Martínkovi,Neanderovi, dokončení oltáře –Kapličtí) . Předběžně 
orientovat na 15. srpna.  
c) Požádat J. Mareše o zhotovení plakátů na uvedené akce. 
 
4) Další aktivity 
a) Oprava křížku mezi Rynolticemi a Polesím je nutná, domluvit s Kaplickými, jakou 
formou bude oprava provedena (zednické práce)- Zázvorka                      
m) Výbor konstatuje značně se zvyšující nepořádek a zanášení odpadků při cestách 
v lese – společnou akci se nepodařilo prozatím organizovat. 
b) Výbor byl informován o žádosti obyvatel Černé Louže na úpravu cesty od 
Hanzlíků, k Zelenkovům, zejména v úseku k Neanderovům. Se situací byl seznámen 
písemně starosta jako představitel obce, které komunikace náleží. 
 
5) Legislativa, organizační struktura 
a) Provést změnu názvu sdružení na základě nového Občanského zákoníku (Spolek) 
– Horáčková 
b) Provést změnu Stanov na základě téhož 
c) Vytvořit funkci dvou místopředsedů – I. místopředseda (úřadující předseda) A. 
Krupa, II. místopředseda – V. Šmíd 
c) Odsouhlasit změny na Valné hromadě (připraví Horáčková) 
 
6) Informace 
Výbor byl seznámen se záměrem S. Vrágy na místě bývalé skládky na pozemku 
obce, (o jehož dlouhodobý pronájem požádal), zařídit oplocenou střelnici pro střelbu 
lukem. Záměr odpovídá územnímu plánu (sportoviště). Výbor upozorňuje zejména na 



nutnou regulaci parkovací plochy (ne přímo v blízkosti areálu střelnice), zachování a 
údržba turistické cesty podél bývalé skládky na Havrana, odpovídající údržbu plochy 
areálu (zatravnění) a upřesnění investičního záměru (četnost akcí a počet účastníků), 
oplocení odpovídající okolním pozemkům.  Bylo konstatováno, že k úpravě pozemku 
získal S. Vrága od starosty povolení, byla navezena zemina dobré jakosti, ostatní 
rozhodnutí o povolení záměru včetně vyjádření CHKO jsou v běhu. OSČLP bude 
podle vyjádření starosty rovněž osloveno k vyjádření. 
Jako host se zasedání výboru zúčastnil Pavel Jakeš, který podal přihlášku za člena 
OSČLP. 
 
 
Zapsal: Petr Zázvorka 
Polesí  11.5. 2014  


