Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 2. 9. 2018

Přítomni:
Omluvena:

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

MÚ :

místostarosta MÚ O. Volejník.

Bod1)
Byl projednán návrh na finanční rozpočet Osadního výboru pro rok 2019 ve výši
300 tis. Kč. Finančnímu odboru MÚ bude předložen podrobný rozpis
plánovaných výdajů po konzultaci s architektem MÚ a s přihlédnutím na
připravované úpravy veřejného prostoru na Konopáči.
Zodpovídá předseda OV.
Bod 2)
Na MÚ byla předána dokumentace dřevěné chaty. Členové Osadního výboru
souhlasí s proplacením nákladů spojených s vyhotovením dokumentace.
Bod 3)
Byl odsouhlasen nákup dřevěné chaty ve výši 67 000,-- Kč od p. Chládka,
IČ: 10477951.
Byl projednán časový harmonogram plánované výstavby chaty. Realizace
stavby proběhne v podzimních měsících. Dostavbu bude provádět pan Boháč
IČ 05484171.
Stávající chatu odstraní členové SDH. Předseda OV, v součinnosti s MÚ, zajistí
kontejner na nebezpečný odpad.
V součinnosti s MÚ poptá předseda Osadního výboru firmu, která zajistí
zednické práce a dále zajistí předseda Osadního výboru v součinnosti s MÚ
umístění chaty příslušnou technikou. V případě disponibilních finančních
prostředků nechá Osadní výbor (po konzultaci s SDH a MÚ) zhotovit okna a
dveře. Další dokončovací stavební práce budou probíhat pravděpodobně až v
roce 2019.
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Bod 4)
Nerovný povrch hřiště byl v rámci reklamačního řízení odstraněn. Bude doplněn
pískový vsyp na celý povrch hřiště.
Bod 5)
V srpnu 2018 proběhla schůzka, které se zúčastnili zástupci MÚ, Osadního
výboru, správce toku Lesy ČR a Městského úřadu v Chrudimi – oddělení
přírodního prostředí. Zúčastnění se shodli, že je možné vykácet náletové dřeviny
u potoka Konopka a to od silnice u vjezdu do ATC Konopáč, až po lávku
umístěnou u hasičské zbrojnice. Tím vznikne konkrétní prostor, který přiblíží
řešení dalších detailů při realizaci relaxační zóny v následujícím období.
Po konzultaci se členy SDH, požádá Osadní výbor MÚ o zajištění firmy na
kácení a vymýcení náletových dřevin.
Bod 6)
V souladu s volbami do zastupitelstev obcí v Česku 2018 je třeba podat návrhy
na doplnění členů Osadního výboru.
Bod 7)
Veřejná schůze Osadního výboru proběhne cca v polovině měsíce listopadu
2018. Při této příležitosti budou voleni členové Osadního výboru.

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 10. 9. 2018
Zapsala: Mgr. Alena Novotná
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