Zápis z jednání Osadního výboru v Chotěnicích ze dne 25.5.2015

Přítomni: Josef Kozel – starosta H. Městce, Lucie Aišmanová, Vladislav Tomiška, Roman Bröckl,
Ing. Jan Badalec
Omluveni: Ing. Stanislav Poskočil, Martin Kocek, Roman Soudek, Pavel Tomiška, Miloš Pilař

Program jednání:
1. Zahájení
2. Předání stávajících požadavků osady Radlín (viz.příloha)
3. Vyjádření pana starosty k problémům osady Radlín z předchozího jednání ze dne 4.2.2015
4. Vyjádření pana starosty k problémům osady Chotěnice z předchozího jednání ze dne 4.2.2015
5. Aktuální provozní záležitosti a připomínky osad
6. Rezignace pana Vladislava Tomišky na členství v Osadním výboru pro Chotěnice a Radlín
7. Závěrečná diskuze a ukončení schůze
Radlín:
Na začátku jednání předala p. Lucie Aišmanová starostovi města stávající požadavky omluvených
členů z Radlína. Ve většině případů byly již provedeny určité kroky a pan Kozel se na dnešní
schůzce o většině bodů (i pro osadu Chotěnice) zmínil.
Jako hlavní problém byl zmíněn trvalý únik vody z nádrže na návsi, která byla nedostatečně (pouze
z poloviny) rekonstruována v roce 2014. Přílohou Zápisu je návrh na dokončení rekonstrukce od
firmy For Aqua s.r.o., která minulý rok rekonstrukci prováděla. Nádrž není považována jako zdroj
požární vody, pouze zdroj místní vody, ale tvoří dominantu návse a její opravu bychom rádi zařadili
do investičních akcí města na rok 2016.
Dalším problémem je čekárna v obci Radlín u silnice č.341 –je v nevyhovujícím havarijním stavu,
navíc umístěná na soukromém pozemku. Město chce tento pozemek získat do svého vlastnictví,
poté bude možná realizace nové čekárny.
Nedostatečné osvětlení v oblasti autobusové zastávky je podle slov pana starosty již v řešení.
Dále byla zmíněna plánovaná cyklostezka HM – Chrudim, v rámci budování celé sítě cyklostezek v
okolí Heřmanova Městce, v jejímž rámci by byla i možnost vybudování cyklostezky HM –
Chotěnice – Radlín.
Chotěnice:
Chybějící chodník na konci Chotěnic ve směru Morašice, podél č.p. 17 a 66 – je zaměřený, jeho
realizace je proveditelná, SÚS záměr odsouhlasila, bude vypracován projekt včetně požadavku na
odvodnění. Možná výstavba v roce 2016.
Projektant by při té příležitosti navrhl i řešení křižovatky u hostince Na Kopečku.
Komunikace s ŘSD (ohledně kruhového objezdu v Novém Dvoře a zpomalujícího semaforu na
silnici č.341 procházející obcí) vázne, je navržená schůzka v 1. polovině června 2015.
Kanalizace – propadlé kanály ve směru od hostince Na Kopečku nahoru směrem k č.p. 61 je třeba

do zimy opravit, peníze na opravu jsou v rozpočtu města, jednání o způsobu realizace proběhnou v
blízké době.
Aktuální osadní provozní záležitosti a připomínky byly následující:
•

Byl předložen návrh na dočasné odstranění lavičky z čekárny autobusové zastávky na
začátku Chotěnic. Lavička je dlouhodobě využívána (zneužívána) jedním místním
obyvatelem, který na ní sedí opilý a značně znečištěný. Pokud není lavička trvale
připevněná k čekárně, bylo by vhodné ji na letní sezonu odmontovat.

•

Sekání obecních travních ploch v obci Chotěnice bude na základě předložené smlouvy
provádět dle potřeby SDH Chotěnice. Hrazeno bude z městského fondu údržby zeleně.

•

Dva občané obce Radlín nabídli pomoc se sekáním trávy v Radlíně.

•

Osadní výbor vznesl požadavek na vyčištění chodníků a krajů vozovek metacím vozem +
postřik plevele – již řeší pan Jožák.

•

Ing. Badalec vznesl dotaz, zda by bylo možné zapůjčit techniku města (např. drtič větví) –
dotaz byl zamítnut, z legislativních důvodů nemůže s městskou technikou pracovat nikdo
jiný, než zaměstnanci MěÚ, určité druhy strojů nesmějí změnit ani místo svého užívání
(např. sběrný dvůr).

•

Požadavek na popelnici pro Obecní dům v Chotěnicích byl dne 29.5.2015 vyřešen. O její
přípravu k vývozu se bude starat Ing. Badalec.

•

Reklamace 2 dveří na pánských záchodech obecního domu – řeší p. Jožák, zárubně byly
špatně zazděné, dveře se zkroutily a nejdou zavřít.

•

Výměna písku za písek, nebo drobný kačírek, na dětském hřišti na návsi. Současný písek je
již nevyhovující, znečištěný od psů a koček. SDH Chotěnice by v rámci brigády stávající
písek odvozila, využil by se na popískování hřiště na začátku obce.

•

Pan Vladislav Tomiška doporučil aplikaci omyvatelného nátěru na část zdí klubovny
obecního domu, zeď je po necelém roce od vymalování do výšky cca 80cm od podlahy
znečištěná (v klubovně se hraje ping-pong a probíhají zde akce pro děti) a malbu je třeba
obnovit.

•

Pan Tomiška rovněž upozornil na fakt, že podlaha v klubovně není betonová, byla použita
pouze jemná drť a lepenka – betonová podlaha bude nutností, stejně tak nové linoleum – to
stávající bylo značně poškozeno při nedávných stavebních úpravách.

•

Paní Aišmanová se zmínila o agresivním psu manželů Polákových (č.p.53), jedná se o
bojové plemeno psa, který několikrát prorazil plot a napadl psa jiného, nebo ohrožoval
kolemjdoucí osoby. Pokud by se podobná situace opakovala, doporučil starosta neprodleně
vyrozumět linku PČR 158 a vyžádat si na místo policejní hlídku.

•

V rámci nových webových stránek města Heřmanův Městec máme možnost vkládat
informace a aktuality z našich obcí v samostatné sekci Osady. Možné je využít i službu
Infoemail, informace občanům přímo do jejich emailových schránek.

Téměř v závěru schůze vystoupil pan Vladislav Tomiška a oznámil svou rezignaci na členství v
Osadním výboru pro Chotěnice a Radlín. Jelikož byl dlouholetým předsedou výboru a má velké
zásluhy v souvislosti s chodem a rozvojem obce, přislíbil poskytnout své cenné zkušenosti a
znalosti i v časech budoucích.

V Chotěnicích dne 25.5.2015 zapsala
Lucie Aišmanová, předsedkyně OV

