Záznam
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 30.5.2016 v Chotěnicích
Účast: L.Aišmanová, Ing. S.Poskočil, Ing. J.Badalec,
Hosté: M.Jožák, V.Tomiška
Program:

Program realizace staveb v r.2016

Po zahájení vyzvala L.Aišmanová zástupce MěÚ M. Jožáka k seznámení přítomných s přípravou
oprava Obecního domu a okolí. Oprava střechy, vč. krovů a případné zřízení podkroví, je
plánována do rozpočtu města na rok 2017. K tomu J.Badalec připomíná, že uvažovaná dlažba
vedle budovy pro společenské akce, položená ještě před touto opravou, by mohla být stavbou
poškozena. V.Tomiška, zastupující na jednání SDH, navrhl převést finanční prostředky na příští
rok. M.Jožák tuto možnost zpochybnil,ale přislíbil prověřit ji. Následně V.Tomiška předložil
cenové nabídky několika firem, které nechal vypracovat. Na střechu činí nabídka částku
pod 200 000 Kč, nová vrata garáže představují 60 000 Kč, případný el.pohon 31 000 Kč.
Nabídková cena za fasádu, zateplení, podlahy v garáži a chodníčky dosáhla 437 000 Kč a oprava
elektroinstalace počítá s částkou 30 000 Kč. Sám V.Tomiška zpochybnil využití podkroví.
V další diskusi se jednalo o posunutí pomníku blíž k silnici a rozšíření prostoru. Po skácení túji
se přes odpadové kontejnery odkryl pomník v nedůstojném pohledu. Z tohoto důvodu by bylo
vhodné vyřešit nově i prostor pro kontejnery. Jedna z možností je vystavět obezděný prostor
kontejnerů za plotem pozemku a současně přemístit vývěsku nalevo od brány. Další možnost je
vytvořit nový prostor u návsi za starou hasičárnou v místech rampy se zaříznutím do terénu.
Problematiku umístění kontejnerů obou stanovišť je třeba řešit komplexně, i 2. stanoviště není
perspektivní, nachází se na soukromém pozemku. Pro ně padl návrh na prostor vedle čekárny u
hřiště proti hostinci. V této příležitosti informoval M.Jožák OV o jednání p.Vohralíkové z MěÚ
s p.Vávrou o převodu pozemku hřiště. Dále M.Jožák slíbil jednat s architektem města, kterého
město současně vybírá, o návrhu řešení pomníku, prostorů kontejnerů, koncepce návsi, zejména
trojúhelníku u čekárny, což pokládají členové OV za aktuálnější než dlažbu vedle OD. OV
rovněž podporuje návrh M.Jožáka na přeložku napájecího kabelu ze střešníku do země ještě před
zahájením prací na střeše.
Zaznamenal: Ing. Stanislav Poskočil

