Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 16. 5. 2021

Přítomni:

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

Hosté:

JUDr. Plavec Tomáš - místostarosta , Ing. arch. Ondřej Teplý, paní
Linhartová, pan Balachoncev.

Bod 1)
Byla provedena pravidelná údržba mobilní toalety v areálu a opraven poškozený plot v zadní části hřiště. V součinnosti s MÚ bylo objednáno malé čištění
herního povrchu multifunkčního hřiště. Práce by měly být provedeny do 18. 6.
2021.
Bod 2)
Byl vyčištěn prostor nad letním kinem a rybníkem Rohlík od klestě po vykácených stromech. Obnažila se původní lesní cesta, na které byly již před 100 lety
umístěny betonové lavičky k odpočinku. Jedna lavička byla poškozena pádem
stromu. Druhá zůstala nepoškozená. Osadní výbor bude usilovat o obnovu lesní
cesty, usazení nepoškozené lavičky a o výrobu a osazení dalších laviček.
Bod 3)
Osadní výbor souhlasí s využíváním multifunkčního hřiště o prázdninách pro
letní příměstské tábory.

Bod 4)
Ing. arch. Teplý seznámil členy se studií Úprava prostoru návsi v Konopáči.
Objasnil jednotlivé sekce návrhu. Tato studie bude prezentována na veřejné
schůzi.
V této souvislosti osadní výbor navrhuje, aby byl prostřednictvím pana místostarosty předložen Radě města Heřmanův Městec k projednání požadavek, na
uvolnění finančních prostředků na zpracování projektu.
Finanční prostředky přidělené MÚ na rok 2021 budou letos vyčerpány převážně
na zhotovení štěrkového trávníku, nebo šlapáků vedoucí k lávce a ke kapličce,
popř. další drobné dílčí úpravy spojené s úpravou zeleně na pozemku
č. 1856/28 v k. ú. Heřmanův Městec (prostor pod parkovištěm ATC).
Bod 5)
Dne 11. 6. 2021 v hotelu Arabela proběhne veřejná schůze osadního výboru. Do
jednotlivých domácností bude distribuována pozvánka. Dále bude pozvánka
umístěna na vývěsní desce a pozvání proběhne i prostřednictvím místního rozhlasu.
Bod 6)
Osadní výbor žádá o sdělení vyjádření odborné komise při MÚ o stavu uschlých
ořechů v Konopáči před čp. 8 a čp. 7. Ořech před čp. 9 byl technickou skupinou
MÚ odstraněn již v listopadu 2020.
Další usychající strom je před domem čp. 27.
Osadní výbor navrhuje porazit starou hrušku před domem čp. 19. Strom je starý, proschlý, suché větve pádem ohrožují obyvatele čp. 39. V létě potom spadlé
plody, na kterých jsou vosy.
Staré stromy by se nahradily výsadbou tradičních venkovských dřevin.

Bod 7)
Majitel pozemku 1568/8 pan Beran provedl výkop pro umístění vodovodní přípojky na obecní cestě č. 2057, která byla na podzim roku 2020 zrekonstruována.
Cesta byla poškozena a nebyla uvedena do původního stavu. Osadní výbor
prostřednictvím pana místostarosty žádá MÚ o prošetření, zda- li byl výkop povolen a zda-li byla cesta uvedena do původního stavu. Při výkopových prací
byla poškozena vodovodní přípojka pro chataře a došlo k masivnímu úniku
vody. Tato skutečnost bude mít vliv na navýšení odběru vody a tím i k následnému vyúčtování.

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

Zapsáno dne 20. 5. 2021
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

