Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 10. 1. 2021

Z důvodu vládního rozhodnutí o opakovaném vyhlášení nouzového stavu na
celém území České republiky od 5. 10. 2020 a tím k omezení kontaktů s
osobami proběhla schůze osadního výboru elektronicky.
Zúčastnili se všichni členové osadního výboru a místostarosta MÚ JUDr. Plavec.

Bod 1)
Členové osadního výboru odsouhlasili krátkou cestou žádost manželů
Radilových o částečný odkup pozemku č. 2061 v k.ú. Heřmanův Městec.
Pro hlasovalo sedm členů. Nikdo se nezdržel hlasování, ani nehlasoval proti.
Výsledek hlasování byl dne 14. 12. 2020 elektronicky zaslán na MÚ.
Bod 2)
Finanční rozpočet na rok 2021byl přidělen MÚ ve výši 200 tis. Kč. Z této částky
bude čerpáno na pravidelnou údržbu hřiště, mobilních toalet a údržbu břehu
potoka Konopka od náletů. Další čerpání z rozpočtu bude předmětem
případných návrhů a potřeb.
Bod 3)
Ing . Jedlička - správce lesů MÚ, prostřednictvím pana

místostarosty,

informoval o úklidu po vykácených stromech na parcelním č. 1588/7. Ten bude
provádět vlastník lesa tzn. Město Heřmanův Městec. Klest bude likvidována
pálením. Vzhledem ke specifickým podmínkám jako je blízkost chat a prudký
svah, je nutno tuto činnost provádět za mokra a bez silného větru. V současné

době se nachází klest pod sněhovou pokrývkou a jakmile se podmínky změní,
zaměstnanci městského úřadu z lesního hospodářství se budou úklidu v této
lokalitě věnovat.
K obnově horní cesty od Herouta do ATC Konopáč by mělo dojít (dle sdělení
Ing. Jedličky) ihned po zpracování suchých a vyvrácených stromů, a to nejdéle
do začátku jara 2021.
Bod 4)
Osadní výbor na konci roku 2020 obdržel vypracovanou studii investičního
záměru „ Úprava prostoru návsi Konopáč“. Tato studie byla také na konci roku
2020 úředně předána na MÚ.
Architekt Ing. Teplý by rád tuto studii představil širší veřejnosti.
Bohužel z důvodu dodržování vládních nařízení nelze v současné době
uskutečnit ani schůzi osadního výboru, natož svolat veřejnou schůzi.
Jakmile dojde k rozvolňování vládních opatření, osadní výbor svolá
mimořádnou veřejnou schůzi, aby občané měli možnost se za přítomnosti
architekta konstruktivně k této studii vyjádřit.

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

Zapsáno dne 20. 1. 2021
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

