Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 14. 7. 2020
Přítomni:

Ing. Bulíček Zdeněk,Černovský Miloš, Nováček Libor, Emerich
Malát ml., Mgr. Novotná Alena, Bc. Radil Martin.
Omluveni : Klimprová M.
Hosté:

JUDr. Plavec Tomáš - místostarosta , Ing. Balachoncev, paní
Čížková, pan Blažek.

Bod 1)
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l a § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovalo Zastupitelstvo města
Heřmanův Městec dne 22. 6. 2020 další členy Osadního výboru pro Konopáč a
to jmenovitě paní Miloslavu Klimprovou a pana Miloše Černovského. Tím došlo
k rozšíření počtu členů osadního výboru ze stávajících pěti na sedm.
Bod 2)
Pan místostarosta sdělil informace, ohledně usychajícího lesního porostu na
parcelním č. 1588/7 (směrem k Průhonu), které je ve vlastnictví MÚ. Souše
budou odstraněny po osobní domluvě s Ing. Jedličkou (správce městských lesů).
Dále pan místostarosta sdělil informace ohledně úpravy schůdnosti vrchní cesty
vedoucí lesem od ATC Konopáč, podél rybníků Housky a Rohlíku směrem k
Heroutu. Dle sdělení Ing. Jedličky dojde k vytěžení dřeva pověřenou osobou a
úprava cesty bude provedena v součinnosti s pracovníky technické skupiny MÚ.
Bod 3)
Osadní výbor navrhuje, aby projekt o vylepšení veřejného osvětlení v místní
části Konopáč (který byl jením z návrhů projektů Participativního rozpočtu
2020) byl zařazen do investičního plánu MÚ pro rok 2021.

Bod 4)
Předsedkyně osadního výboru zajistí vyšetření jakosti vody ze „studánky“ u
společnosti Bioanalytika c.z. Chrudim. Výsledky rozboru budou zveřejněny v
obecní vývěsce Konopáč.
Bod 5)
Oprava cesty podél potoka Konopka, která byla silně poničena záplavou dne
14.6.2020, bude prováděna společností Stavitelství Římek. Práce budou
započaty pravděpodobně dne 15. 7. 2020.
Sdělení této informace občanům a chatařům zajistí předsedkyně osadního
výboru vyvěšením v listinné podobě v obecní vývěsce Konopáč.

Použité zkratky:
osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec

Zapsáno dne 15. 7. 2020
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

