Záznam
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 17.8.2016 v Chotěnicích
Účast: L.Aišmanová, Ing.I. Pejchová, Ing.S.Poskočil, Ing.J. Badalec, R.Bröckl, O.Sadílek,
Hosté: J.Kozel
Program:

Doplnění OV
Čerpání rozpočtu
Záležitosti obcí

Lucie Aišmanová přivítala Ing.Ivanu Pejchovou, která se rozhodla stát se členkou osadního
výboru. OV navrhuje městskému zastupitelstvu rozšíření svého složení rovněž o Ondřeje Sadílka
(projednáno dne 27.6.2016). Od října bude mít OV 9 členů.
Dále L.Aišmanová seznámila s čerpáním rozpočtu obce z celkových 150 000 Kč v částce
51493Kč a připomenula nutnost podání návrhu rozpočtu na rok 2017 v průběhu měsíce září.
Ke schůzce s městským architektem, která se uskutečnila 1.8.2016, konstatovala plnou shodu
priorit mezi ním a OV. Na základě výsledku studie architekta bude v letošním roce provedeno
vyčerpání finančního rozpočtu OV na rok 2016.
Reálné v letošním roce je posouzení zdiva budovy OD statikem, které je nutné pro další
rozhodnutí o rozšíření obecního domu (vybudování podkroví), náklady na posudek budou
hrazeny z rozpočtu OV
V jednání je přeložení elektrické přípojky na střeše obecního domu, rovněž zdroj elektřiny pro
akce konané na návsi, který bude umístěn v uzamykatelném objektu staré hasičárny na návsi.
Odbor investic a majetku města bychom chtěli požádat o spolupráci při výměně luxferového
okna v hlasatelně obecního domu za okno plastové, stejného typu, jako jsou ostatní okna
obecního domu.
Plně byly provedeny požadavky Radlína – dokončena oprava nádržky, instalováno zrcadlo v
zatáčce a světla VO v oblasti zastávky. Vlastní domek zastávky začne dle soutěže stavět
p.Novotný koncem srpna.
OV chce rovněž doplnit radlínskou náves o dvě lavičky, je nutno doplnit, jakého typu.
Problematiku pozemku chotěnického hřiště řeší na MěÚ K.Vohralíková.
K dotazům členů OV odpověděl starosta MěÚ J.Kozel – případná výstavba obchodního domu v
HM není předmětem jednání města. Naopak jako reálná se jeví realizace kruhového objezdu v
N.Dvoru, současně bylo vypsáno krajem VŘ.
Připravovaná výstavba chodníku od návsi byla zpožděna stanoviskem kraje a je vypsáno nové
VŘ realizace chodníku na dvě etapy.
J.Kozel rovněž informoval přípravě vyhlášky o dodržování nočního klidu po 22. hodině.

L.Aišmanová kladně zhodnotila pravidelná Sousedská posezení pořádaná pod záštitou hasičů.
OV odsouhlasil pořízení kvalitního mopu na úklid podlahy, o který požádali mladí hasiči v rámci
úklidu po sousedských posezeních.
S hasiči se bude jednat ohledně sekání trávy na obecních prostranstvích, což je v poslední době
problematické. (Během posledního srpnového týdne byly všechny pozemky posekány a plevel
ošetřen prostředkem proti jeho šíření.)
Letos ještě počítá s nátěrem madel u rybníku a plotu u OD. U plotu je otázkou, zda v souvislosti
se změnou stanoviště odpadních kontejnerů a pomníku i případného zrušení oplocení, není nátěr
zbytečný.
Bez jasného závěru vznesl J.Badalec dotaz na zklidnění dopravy na místních komunikacích a
dále poděkoval městské policii za dohlížení na chod obce.
S.Poskočil připomněl místy špatné fungování místního rozhlasu, kdy některé reproduktory
vydávají značně zkreslený zvuk, až skřípění a konkrétně rozhlas č.147 v průběhu vysílání
přestane hrát úplně. U č.p. 64 je nutné doplnit sloup s reproduktory.
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