Zápis Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 1. 11. 2015
Přítomni: Böhm Radek, Bulíček Zdeněk Ing., Čížková Jana, Malát Emerich ml.,
Nováček Libor, Novotná Alena Mgr., Radil Martin Bc.
Hosté: Místostarosta MÚ, Ing. Jedlička, Košťál, Nekvinda, Novotný Petr,
Štěpán a Tichý.

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. Plánované
odstraňování lesních porostů bude provedeno až po uskutečnění veřejné schůze
Osadního výboru Konopáč, které se Ing. Jedlička zúčastní.
Bod 2)
Veřejná schůze Osadního výboru Konopáč se bude konat dne 9. ledna 2016 od
16. hod. ve školící místnosti ATC Konopáč. Distribuci pozvánek zajistí p. Malát
E. ml. Umístění pozvánky na úřední desku v Konopáči a na web zajistí předseda
OV.
Zodpovídá: předseda OV
Termín: 15. 12. 2015
Bod 3)
Městský zpravodaj Leknín v listinné podobě (cca 20 ks) bude pro chataře
k dispozici u paní Čížkové, č. p. Konopáč 42, online je umístěn na adrese:
http://www.hermanuv-mestec.cz/radnice/dokumenty/leknin-online/.
Bod 4)
S místostarostou MÚ byla provedena revize požadavků učiněných za rok 2014
a 2015 ze strany OV směrem k organizačním složkám MÚ.
Bod 5)
Ing. Bulíček informoval přítomné o aktivitě Komise koncepce a rozvoje města
(dále jen „komise“). S architektem se sešel pan starosta MÚ, místostarosta MÚ
Heřmanův Městec, předseda komise pan Sigmund a byla dohodnuta nutnost
rozpracovat některé části územního plánu např, náměstí. Nový územní plán pro
Konopáč nebyl navržen – je zakonzervován stávající stav tzn. nejsou rozvojové
plochy pro bydlení, ani pro rekreační objekty a je možno revitalizovat stávající

plochy. Koncepce Konopáče bude řešena prostřednictvím soutěže mladých
architektů (školní práce) . Ke konci roku 2015 by měla být vypsána soutěž na
architekta, aby mohl začít pracovat od začátku roku 2016 (příslib starosty MÚ).
Bod 6)
Osadní výbor nebude podávat žádost ke schválení Zastupitelstvu města
Heřmanův Městec o rozšíření OV o další dva členy a to z důvodu nenaplnění
podmínek těchto kandidátů pro členství.
Bod 7)
Osadní výbor požaduje reklamovat poklopy uličních vpustí na
komunikaci Barákova ul., u zhotovitele nového povrchu komunikace a to z
důvodů nepřizpůsobení výšky a sklonu povrchu poklopu nebo vpusti k povrchu
vozovky a jejímu sklonu.
Bob 8)
Na MÚ byl dne 7. 9. 2015 zaslán návrh na tvorbu rozpočtu OV pro rok 2016. Po
projednání se členy SDH byl navrženo vybudování víceúčelového hřiště s
umělým povrchem a oplocením v prostoru „Písníku“. Požadavek na čerpání
výdajů rok 2016 byl navržen ve výši 600.000,-- Kč s návrhem čerpat dotaci na
podporu výstavby sportovních zařízení, rekonstrukcí a oprav sportovních
zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a
organizací od Krajského úřadu Pardubického kraje.
Zodpovídá: předseda OV
Termín: 7. 12. 2015
Použité zkratky:
Osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
SDH – sbor dobrovolných hasičů
Zapsáno dne 9. 11. 2015
Zapsala: Mgr. Novotná Alena
*(systém PEFC je podpora trvale udržitelného hospodaření a využívání lesů a
lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich
biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost
plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a
sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují
ostatní ekosystémy. (2. ministerská konference na ochranu lesů v Evropě,
Helsinky 1993)

