Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 1. 9. 2019
Přítomni:

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

Omluveni: Bc. Radil Martin
Hosté :

Judr. Plavec- místostarosta MÚ, Ing. Teplý - architekt MÚ

Bod 1)
Prostřednictvím místostarosty bude vznesen požadavek na MÚ , aby v roce 2020
bylo zajištěno řádné sekání trávy a údržba zeleně na pozemcích ve vlastnictví
MÚ.
Bod 2)
Architektem MÚ HM byl na schůzi OV pro Konopáč prezentován první
konkrétní návrh umístění relaxačních prvků na louce před parkovištěm do ATC
Konopáč. Termín realizace umístění prvků je na jaře 2020. Jedná se o prvotní
zpracování, které bude průběžně v následujících měsících aktualizováno do
finální podoby. Současná složka návrhů je k nahlédnutí u předsedkyně osadního
výboru a obsahuje návrh dřevěných prvků a celkovou situaci s výsadbou stromů.
Bod 3)
Architekt MÚ navázal kontakt se projektovou společností Viaprojekt s.r.o.,
Hradec Králové, která se zabývá projektováním dopravních staveb a podporuje
zadání návrhu o zpracování studie, která by komplexně řešila celý intravilán
„návsi Konopáče“ tj. parkování před ATC Konopáč, čekárnu, zastávku včetně již
zmíněného odpočinkového místa (viz bod 2).
Osadní výbor žádá MÚ o zadání o vypracování žádosti o zpracování předmětné
studie.

Bod 4)
Místostarosta informoval o přítomné, že MÚ již uzavřelo smlouvu o dodávce
kompostérů. Distribuce k zájemcům by měla začít na počátku roku 2020.

Bod 5)
Ing. Bulíček navrhl, aby na příští schůzi osadního výboru byl přizván i zástupce
SPOKUL HM, P.O. Mohla by být navázána spolupráce a některé akce by mohly
být uskutečněny v krásném prostředí „písníku“ v Konopáči.
Bod 6)
Předsedkyně zjistí jaké jsou možnosti realizovat ke konci roku 2019 veřejnou
schůzi osadního výboru v restauraci ATC Konopáč. Pozvánky s termínem budou
distribuovány s předstihem do domovních schránek a budou také vyvěšeny na
úřední desce v Konopáči.

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
ATC Konopáč - Automotoklub Konopáč
Zapsáno dne 9. 9. 2019
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

