Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 5. 1. 2020
Přítomni:

Ing. Bulíček Zdeněk,Nováček Libor, Emerich Malát ml.,
Mgr. Novotná Alena, Bc. Radil Martin.

Hosté:

JUDr. Plavec Tomáš - místostarosta , ředitel SPOKUL HM p.o. pan
Nevečeřal

Bod 1)
Na schůzi se dostavil ředitel SPOKUL HM, p.o. pan Nevečeřal. Z přínosné
diskuze vyplynuly návrhy akcí, které by mohly být realizovány v areálu
„Písník“. Např. v rámci akce „NEfestival“, dnů dětí, dnů pro rodinu apod.
Záměrem této společné diskuze byla možnost určité příležitosti otevření se
celého areálu širší veřejnosti, zatraktivnění této lokality v Konopáči a dostat ji
podvědomí občanů nejen Heřmanova Městce.
Bod 2)
Byla projednána písemná žádost Ing. Bulíčka směřující k odstranění lavice
umístěné proti jeho domu na turistické cestě. Lavice měla sloužit především
turistům, nicméně v letní sezóně sloužilo toto odpočinkové místo zejména
mládeži unavené alkoholem a okolí bylo patřičně znečištěné.
Osadní výbor rozhodl o umístění lavice pod okna

hasičské zbrojnice v

Konopáči, kde byla v minulosti také umístěna lavička.
Bod 3)
Bylo odsouhlaseno znění písemnosti, kterou zašle MÚ obyvatelům domu čp. 45,
aby odstranili skruže umístěné na potůčku u studánky. Pokud tak neučiní,
budou skruže odstraněny technickou skupinou MÚ.

Bod 4)
Osadní výbor odsouhlasil návrh předsedkyně o rozšíření členů osadního výboru
o paní Klimprovou a pana Černovského. Předsedkyně s navrženými občany tuto
skutečnost projedná a podá návrh o rozšíření členů osadního výboru k
projednání a odsouhlasení zastupitelstvu MÚ.
Bod 5)
Poštovní schránky pro občany s trvalým bydlištěm v popisných číslech
evidenčních budou umístěny Českou poštou na určené místo v průběhu měsíce
března – dubna.
Bod 6)
V měsíci únoru byla položena dlažba okolo fitness strojů umístěných v areálu
„Písník“.
Bod 7)
Herní plocha multifunkčního hřiště bude třeba hloubkově vyčistit a přepískovat
od prorůstajícího mechu. Znečištění stávajícího umělého trávníku je poměrně
vysoké vlivem prostředí .
Oslovená firma nabídla dvě varianty těchto prací (výměna 30% písku nebo
výměna 70% písku). Osadní výbor se rozhodl pro variantu hloubkového čištění s
výměnou 70% písku.

Práce budou realizovány na jaře za příznivých

klimatizačních podmínek.
Bod 8)
Po odsouhlasení cenové nabídky bylo objednáno u pana Boháče zhotovení cca 3
ks masivních dřevěných lavic ze dřeva, které je uloženo v areálu „Písník“. Zvýší
se kapacita míst k sezení. Termín: do 30.4.2020.

Bod 9)
V součinnosti s architektem MÚ a tesařem panem Dornicou projednává osadní
výbor zhotovení malé dřevěné lávky přes Konopku. Podmínkou zhotovení lávky
je využití dřeva složeného v areálu „Písník“.
Architekt a oslovený tesař se sejdou dne 9. 3. 2020 přímo na místě v Konopáči
a projednají umístění lávky, řešení konstrukce apod.

Použité zkratky:
osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
SPOKUL HM p.o. - příspěvková organizace
Zapsáno dne 8. 3. 2020
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

