Zápis Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 9. 1. 2016
Přítomni: Bulíček Zdeněk Ing.,Čížková Jana, Malát Emerich ml., Nováček
Libor, Novotná Alena Mgr., Radil Martin Bc.
Nepřítomni: Böhm Radek.
Hosté: Místostarosta MÚ, Ing. Jedlička, viz prezenční listina
Bod 1)
Vedoucí lesního hospodářství města Heřmanův Městec Ing. Jedlička informoval
přítomné o připravovaném odstraňování starých lesních porostů v oblasti
rybníků Houska a Rohlík, které bude prováděno v souladu s certifikací lesů
systémem PEFC. Certifikace je k nahlédnutí na MÚ u Ing. Jedličky.
Všichni jsou zváni na schůzku, která se bude konat dne 7. 2. 2016 ve 13 hod.
(sraz před ATC Konopáč) a která bude spojena s krátkou procházkou, při které
Ing. Jedlička vizuálně označí konkrétní lesní porosty, kterých se předmětné
kácení týká, podá odborný výklad a zodpoví případné dotazy.
Bod 2)
Přítomní byli seznámeni s revizí požadavků a námětů učiněných za rok 2014
a 2015 ze strany Osadního Výboru směrem k organizačním složkám MÚ a které
jsou nadále v řešení:
Zápis ze dne 2. 8. 2014:
•

Umístění značky začátku obce Konopáč směrem od Načešic - MÚ
očekává vyjádření DI PČR

Zápis ze dne 17. 1.2015
•

revize mostku přes Konopku - byla provedena kontrola specialistou na
mosty a byla oprava navržena do rozpočtu MÚ na rok 2016

•

Revitalizace potoka Konopka na žádost chatařů viz příloha zápisu - je v
řešení MÚ, proběhlo jednání na místě za účasti členů komise pro údržbu
zeleně na pozemku města a zástupce lesů ČR (správce toku). Bylo
rozhodnuto svolat nové místní šetření za účasti zástupce MěÚ Chrudim
Odbor životního prostředí a řešit revitalizaci potoka v celé délce až do
lokality Průhon.

•

Oprava chodníku před kabinami - oprava navržena do rozpočtu MÚ na
rok 2016 a oprava se týká doplnění krajnic chodníku a několika místních
výspravek

•

Úklid čekárny v zimním období - MÚ uvítá spolupráci s Osadním
výborem Konopáč a zajištění úklidu místními občany (např. člen SDH)

Zápis ze dne 12. 7. 2015
•

Odstranění náletů na pozemku 1856/56 vedle pí. Vančurové - MÚ bude
řešit v rámci jednání komise pro údržbu zeleně na pozemcích města

Zápis ze dne 6. 9. 2015
•

zimní údržbu komunikací v Konopáči bude operativně zajišťovat
technická skupina města a Autokemp Konopáč

Bod 3)
Plán svozu biologického odpadu bude MÚ zajištěn od měsíce března. Četnost a
konkrétní termíny svozu budou MÚ upřesněny a veřejnost bude včas
informována.
Bod 4)
Byly stanoven harmonogram zasedání Osadního výboru na rok 2016. Jedná se o
termíny: 6.března, 1. května, 3. července,4. září a 6. listopadu vždy v 18. hod. v
klubovně SDH Konopáč. Harmonogram bude v listinné podobě vyvěšen na
úřední desce v Konopáči a dále na www. stránkách: http://www.hermanuvmestec.cz/osady/konopac/osadni-vybor/.
Bod 5)
Jednatel ATC Konopáč pan Starý seznámil přítomné s připravovanými akcemi
v roce 2016. Akce budou vyvěšeny na webových stránkách www.konopachm.cz a v listinné podobě na úřední desce v Konopáči.
Bod 6)
Předseda Komise koncepce a rozvoje města pan O. Sigmund a člen Komise
koncepce a rozvoje města Ing. Bulíček seznámili přítomné o připravovaném
projektu , ve kterém budou koncepčně a komplexně rozpracovány záměry MÚ
pro řešení rozvoje v místní části Konopáč. V roce 2016 bude tento projekt
představen široké veřejnosti a občané budou mít možnost se k tomuto projektu
vyjádřit.

Bod 7)
Veřejnost byla seznámena s rozpočtem města Heřmanův Městec, resp. s
uvolněním finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč na vybudování
víceúčelového hřiště v Konopáči (lokalita „Písník“).
Bod 8)
• Diskuze
• Dne 9. 1. 2016 byl na webMail MÚ Heřmanův Městec – Osadní výbor
Konopáč doručen námět od pí. Jelenčíkové a dne 12. 1. 2016 od Ing.
Balachonceva.
Náměty budou řešeny na schůzi Osadního výboru dne 6. 3. 2016.

Použité zkratky:
Osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec

Zapsáno dne 20. 1. 2016
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

