Zápis z veřejné schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 26. 1. 2019
Přítomni:

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

Hosté:

místostarosta MÚ JUDr. Plavec

Bod 1)
Předsedkyně osadního výboru seznámila přítomné s činností osadního výboru v
roce 2018 a s revizí cílů a podnětů směřujících v minulém volebním období k
MÚ.
1. 1

Prioritou roku 2018 bylo zakoupení srubové dřevěné chaty a její dostavby

tzn. podlaha, zastřešení, veranda, výroba oken. Tím byl vyčerpán finanční
rozpočet přidělený MÚ pro rok 2018.
1. 2

Bylo zvýšeno oplocení víceúčelového hřiště směrem k obytné budově

paní Sládkové a přemístěn herní koš na basketbal .
1. 3

Těžkou stavební technikou byl odstraněn sloup tf. vedení u čp. 31 a byly

odstraněny železobetonové sloupky , kameny a jiný odpadní materiál z prostoru
areálu „ Písník“.
1. 4

Byly odstraněny náletové porosty ve vodoteči

Konopka v úseku od

mostku přes silnici č. 33749 k mostku místní komunikace. Otevřel se prostor pro
vytvoření odpočinkové a relaxační zóny. Dle návrhů architekta města bude
průběžně osazován převážně dřevěnými prvky.
1. 5

Dne 20. 12. 2018 byl schválen zastupitelstvem MÚ a přidělen osadnímu

výboru finanční rozpočet pro rok 2019 ve výši 200 tis. Kč.
1. 6

V návaznosti na Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, byli zastupitelstvem MÚ schváleni členové osadního výboru pro
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volební období 2018-2022. Má-li někdo zájem z řad občanů či chatařů, se
zapsaným trvalým bydlištěm v místní části Konopáč,

aktivně pracovat v

osadním výboru a podílet se na rozvoji Konopáče, je vítán.
Plánovaná činnost pro rok 2019:
1. 7

Nadále platí požadavek na úpravu místní komunikace směrem na obec

Načešice navržením snížení rychlosti projíždějících vozidel dopravními
značkami, popř. retardéry, apod.
1. 8

Dokončovací tesařské práce na srubové dřevěné chatě. Výroba oken a

okenice a případné vydláždění verandy.
1. 9

V součinnosti s SDH odstranit ztrouchnivělou lávku přes potok Konopka.

1. 10 Vyčistit studánku, upravit prameniště a nechat odstranit skruže a el.
zařízení na odběr vody.
1. 11 Dle návrhů architekta MÚ bude probíhat výsadba zeleně podél místní
komunikace a připravovaná relaxační zóna bude osazována architektonickými
prvky.

Bod 2)
S dlouhodobými cíli osadního výboru seznámil přítomné Ing. Bulíček, který je
mimo jiné i členem Komise pro dopravu a rozvoj města MÚ.
V součinnosti s architektem MÚ bude osadní výbor nadále usilovat o celkový
urbanistický návrh řešení
společenský

požadavek

centra obce tak,

aby byl

zajištěn obytný i

tzn. vybudování autobusové zastávky, vybudování

kanalizace, rozšířit obslužné a místní komunikace o chodník, aby byl v zajištěn
bezpečný průjezd obce zejména s ohledem na bezpečnost chodců a cyklistů.
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Bod 3)
Místostarosta MÚ JUDr. Plavec seznámil přítomné s výstavbou plánované
splaškové kanalizace v Konopáči. MÚ uzavřel smlouvu s obcí Vyžice o
připojení na předmětnou kanalizaci. Byla prodloužena platnost územního
rozhodnutí do konce roku 2019. Předpokládaný rozpočet na stavbu je cca 26
mil. Kč a MÚ bude usilovat o přidělení dotací z Ministerstva zemědělství nebo
Evropské unie.
Dále seznámil přítomné s výstavbou autobusového terminálu v Heřmanově
Městci a zmínil se o nutnosti opětovně navázat jednání s majiteli
Automotoklubu Heřmanův Městec, z. s. a společnou cestou řešit revitalizaci
koupaliště.
Bod 4)
Starosta SDH pan Boháč podrobněji seznámil přítomné s činností hasičů v roce
2018 a předsedkyně osadního výboru poděkovala SDH za spolupráci, zejména
za zajištění sekání trávy, údržby zeleně, úpravy veřejného prostranství a realizací
akcí pro děti.
Bod 5)
Jednatel Automotoklubu Heřmanův Městec, z. s. pan Starý informoval přítomné
o připravovaných akcích v roce 2019 a realizovaných pod záštitou
automotoklubu. Jedná se zejména o 69. mezinárodní setkání mladých
karavanistů a kempařů, které se bude konat v období od 18. 4. 2019 do 22. 4.
2019.
P. Starý přislíbil umístění soupisu připravovaných akcí v roce 2019 ve veřejné
informační vitrině, umístěné u autobusové zastávky v Konopáči tak, aby občané
a chataři měli možnost na jednotlivé akce reagovat.
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Bod 6)
Diskuze a připomínky :
•

dopravní zrcadlo umístěné u restaurace Eden je třeba natočit tak, aby byla
lépe vidět přijíždějící vozidla od restaurace k přejezdu,

• problematická místa stojících vozidel u hřbitova a v ulici Barákova,
• na Průhoně u brodu Konopky je terén používán jako motokrosová trať,
• nadále trvá zápach z odchovny prasat v obci Načešice, bylo zjištěno i
znečištění

Jeníkovického

potoka

protékajícího

obcí

směrem

k

Raškovicím,
• zjistit informace od MÚ na anketu zájmu občanů na zahradní kompostéry
zdarma a jaké další kroky MÚ podnikne,
• zajistit údržbu koryta vodoteče Konopka odstraněním náletů,
• zajistit odstranění spadlých vzrostlých stromů na cestě kolem rybníků
Houska a Rohlík a obnovit horní cestu,
• zajistit odstranění spadlých vzrostlých stromů u brodu vodoteče Konopka.
Připomínky a požadavky občanů budou předány na MÚ a budou řešeny ve
spolupráci s osadním výborem. Následující informace budou poskytnuty
prostřednictvím jednotlivých zápisů osadního výboru.
Použité zkratky:
osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
předsedkyně - předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč
SDH – Sbor dobrovolných hasičů v Konopáči
Zapsáno dne 4. 2. 2019
Zapsala: Mgr. Novotná Alena
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