Záznam
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 7.1.2019 v Chotěnicích se začátkem v 17 hodin
Účast: L.Aišmanová, ,R.Soudek, V.Tomiška, J. Badalec, R.Bröckl, M. Semerád, S.Poskočil,
P.Handlíř
Hosté: J.Kozel
Program:

Obecní záležitosti

V úvodu přivítal nový předseda OV.V. Tomiška přítomné a připomněl, že OV by měl navazovat
na práci osadního výboru z předchozích let. Připomněl, že práce ve výboru je běh na dlouhou
trať a vzpomenul na historii obce, kdy se v 70. létech na budování obce podíleli J. Kopecký a
J. Pluhař, za kterých bylo provedeno zatrubnění příkopů proveden svod povrchové vody,
vyrovnáno hřiště, postaven obchod, položeny chodníky a postaveny čekárny. Následně předal
slovo starostovi MěÚ J. Kozlovi.
Ten vyzdvihl činnost OV s tím, že chápe odvahu jednotlivých členů prosazovat někdy i proti
části občanů protichůdné aktivity. Předal návod k ovládání nových garážových vrat hasičárny.
K vlastní nadstavbě hasičárny informoval o souhlasu ČEZ s přeložkou VN vedení tak, aby
nebylo v rozporu s požadavky hasičů a vyzval OV k jednání s majiteli pozemku příp. i o směně
části pozemku. Dále zmínil prodloužení nájemní smlouvy ke hřišti s p. Vávrou o 1 rok
k 31.12.2019. Ze staveb v Chotěnicích připomenul provedené vybudování základů nové čekárny
v návsi. Další část gabionové zdi by měla být prováděna v lednu a únoru. Někdejší požadavek
OV na prodloužení chodníku při hlavní silnici u lesa je reálný, převod z majetku KU celého
přilehlého chodníku do majetku města se připravuje na rok 2020. V následujícím období dojde
k opravě povrchu silnice k Radlínu. V rozpočtu města je pro Chotěnice a Radlín vyčleněna
částka 200 000 Kč. Předpokládá se rozšíření VO k zastávce na N. Dvůr, výměna VO podél
silnice u lesa bude provedena při opravě chodníku. Pan Soudek upozornil, že kontejner
používaný k uložení hasičského vybavení a jiných pomůcek rychle dosluhuje a bylo by vhodné
provést výměnu.
Na dotaz R. Bröckla týkající se kruhového objezdu u N. Dvora starosta odpověděl, že jeho
výstavba je reálná.
R. Soudek poděkoval městu za vánoční strom a navrhuje vysadit nový s přípojkou elektriky.
Celkový stav rozvodu elektřiny ČEZ je v Radlínu špatný.
V. Tomiška informoval o reklamaci zasypaného vodovodu a přilehlého zatrubnění příkopu u
hasičárny, o poškození informační tabule v návsi a sdělil, že oprava kapličky stála asi 200 tisíc
korun.
L. Aišmanová připomněla nutnost revize topení a žádala připojení WiFi pro knihovnu,
odpovězeno - servis se provádí 1x za 2 roky a bezplatný internet v hasičárně je. Pouze knihovna
potřebuje SW kompatibilní se systémem knihovny Chrudim, pod kterou místní knihovna patří.
P. Handlíř informoval o proběhlé výroční valné hromadě hasičů a o zřízení stránek facebook pro
Chotěnice. Dále vyzval k přípravě oslavy v souvislosti s přestěhováním pomníku.
V závěru J. Kozel připomenul platnost návrhu na uskutečnění prezentace diapozitivů z města
v Chotěnicích.
Zaznamenal: Ing. Stanislav Poskočil

