Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 8. 7. 2018

Přítomni:
Omluveni:
MÚ :
Hosté :

Ing. Bulíček Zdeněk, Čížková Jana, Emerich Malát
ml.,Nováček Libor, Mgr. Novotná Alena,
Bc. Radil Martin,
místostarosta MÚ O. Volejník,
p. Jermář, Ing. Slezák

Bod1)
Pan Jermář vznesl dotaz ohledně odkupu nebo pronájmu obecních pozemků,
které chataři využívají.
Odpověděl pan místostarosta, který sdělil, že případný prodej pozemků by byl
možný za podmínky, že by o odkup zažádali všichni chataři (kterých se
problematika týká) . Dále přislíbil, že ověří, zda všichni chataři obdrželi výzvu k
vyklizení pozemků. Informaci předá předsedkyni OV.
Bod 2)
Ing. Slezák vznesl dotaz ohledně plánované kanalizace. Zda-li budou připojeny
také chaty.
Odpověděl pan místostarosta, který sdělil, že kanalizace je ve fázi stavebního
řízení k povolení stavby. Největší problém bude získat finanční prostředky na
výstavbu. Zajistí, aby informace byly dostupné veřejnosti na www. stránkách
MÚ, sekce Konopáč.
Bod 3)
Na základě požadavku MÚ projednával Osadní výbor žádost ze dne 13. 4. 2018
o odprodej části pozemku parcelní číslo 1588/3 v Konopáči. Bylo hlasováno
krátkou cestou. Čtyři členové byly proti a dva se zdržel hlasování.
Výsledek hlasování byl zaslán elektronickou poštou na MÚ dne 27. 5. 2018.
Bod 4)
Bylo zahájeno reklamační řízení na nerovný povrch hřiště. Opravu bude
provádět firma R. Římek, Kostelec u Heřmanova Městce.
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Bod 5)
Opětovně byl projednán nákup dřevěné chaty. Chata větších rozměrů by byla
finančně nákladná a proto bylo rozhodnuto, aby se zakoupila od pana Chládka,
Kostelec u Heřmanova Městce již chata vyrobená, která splňuje požadované
parametry tj. 6m x 3m.
Před objednávkou bude chata prohlédnuta pracovníky MÚ a pan Chládek jim
předá plánek.
Pan místostarosta předá informace o dřevu Ing. Jedličkovi, na pilu do Sušice a
změnu oznámí Radě města Heřmanův Městec.
Dřevo poskytnuté MÚ bude použito na jiné dřevěné prvky.

Použité zkratky:
Osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
SDH – Sbor dobrovolných hasičů v Konopáči

Zapsáno dne 15. 7. 2018
Zapsala: Mgr. Alena Novotná
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