Záznam
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 14.11.2016 v Chotěnicích
Účast: L.Aišmanová, Ing.I. Pejchová, Ing.S.Poskočil, R.Bröckl, M.Pilař, R.Soudek, M.Kocek
Hosté: J.Kozel, V.Tomiška
Program:

Realizace akcí roku 2016
Zpráva starosty MěÚ k námětům OV
Záležitosti obcí

Lucie Aišmanová zahájila jednání s tím, že zápis z jednání zpracuje S.Poskočil a ona zítra pošle
na MěÚ zprávu o činnosti OV. Dále byly projednávány následující body zájmu OV.
Ke stavbě přeložky přípojky NN pro OD již byla vypracována SoSB. Cena odborných prací
byla spočítána na 17000 Kč a zemních prací na 20000 Kč.
Přípojka NN v návsi je připravena k předběžné úhradě 8000 Kč v letošním roce s doplatkem
7000 Kč v roce 2017, kdy bude i její realizace.
Za přítomnosti zástupce OV provedl prohlídku OD statik. Návrh řešení opravy střechy i příp.
nástavby bude podán na základě jeho zprávy.
Návrh řešení úprav obce zatím architekt nepředal.
K návrhu využití vzrostlého smrku z návsi pro vánoční strom na náměstí v Heřmanově Městci
se za obec vyjádřili hasiči a letos se smrk kácet nebude. Město navrhlo letos smrk skácet,
dočasně (po dobu adventu až do Tří králů) umístit na náves strom náhradní se stejnými
parametry smrku současného, který by na jaře nahradil strom nový, který by se zdobil v dalších
letech. Tento návrh neprošel jednáním SDH Chotěnice.
Hřiště - po 1. jednání s p. Vávrou je jeho požadavek následující - odprodal by pozemek pod
tenisovým hřištěm a malým okrajem za 1 milion Kč nebo roční nájem 50tisíc. Výstavbu RD
zatím neplánuje z důvodu absence příjezdové komunikace k pozemku v zadní části travnatého
hřiště. Město mu nabídlo možnost směny za jiný městský pozemek o stejné výměře, zatím
odmítl. Město vyvolá jednání o 20letém pronájmu za symbolickou cenu. Za této situace nelze
provést ani opravu oplocení tenisového hřiště.
Jednáním příslušných komisí bylo povoleno skácení usychajících památných lip v návsi u
čekárny. OV schválil využití jejich dřeva pro spolkovou činnost v obci. Lípy budou pokáceny
SDH Chotěnice v rámci výcviku práce s motorovou pilou.
Servis rozhlasu zajišťuje firma z V.Meziříčí. Poslední práce vykonala 5.10. Další závady zatím
nahlášeny nebyly. Příp. návštěva jejich pracovníků je připravována dle potřeby na prosinec či
leden. Členové OV v případě zjištění špatné slyšitelnosti zaznamenají číslo přijímače a budou
informovat L.Aišmanovou.
Odklízení sněhu v Chotěnicích zajišťuje obecní technikou J.Petráň. OV nemá informace o stavu
zařízení, žádá tímto MěÚ o prověření funkčnosti stroje.
Ke stížnostem občanů na průjezd těžkých nákladních aut obcí – vlastní jízdu nelze na této
silnici omezit, jediné slabé místo je mostek před Morašicemi, MěÚ žádá SÚS o posouzení jeho
statiky.
Na kruhový objezd v N.Dvoře zpracovává ŘSD projektovou dokumentaci. Policie se k tomuto
řešení staví odmítavě navrhuje i jiné případné řešení, které však průjezdnost z našeho směru
nezlepší. K silnici I.tř.č.17 od této křižovatky směrem na Bylany padla připomínka, týkající se

zmizení plné čáry na nepřehledném zvlnění před kopcem, kde se před časem stala tragická
nehoda.
OV navrhuje rozšíření veřejného osvětlení v některých částech obce. Konkrétně se jedná o
úseky kolem domů č.p 84,88,92,95,108, dále 94,112,103,117, dále 71-113, dále u č.p.94, kde
stojí i neosazený původní stožár a u č.p.96.
OV upozorňuje na uvolněné a někde i chybějící kryty vpustí kanalizace na křižovatce u
hostince a okolí.
OV dále připomínkuje špatně provedenou omítku v kuchyňce přístavby OD. Reklamace by se
měla řešit v týdnu po 14.11.2016.
Sekání trávy v Chotěnicích v příštím roce budou i nadále zajišťovat místní hasiči.
Mezistromovou lanovku by měl Ing.Badalec odstranit do konce listopadu.
Zástupci Radlína informovali o provedené instalaci laviček u rybníka a vznesli požadavek na
doplnění 3 laviček do dalších částí obce. Dále hledají řešení přívodu vody do rybníka.
V.Tomiška upozornil, že v letošním suchém roce se projevila nekompletnost meliorace polí na
Paštích provedená před 30 lety. Na leteckých snímcích na MěÚ je patrno, že chybí asi 150 m
svodového zatrubnění a přítok do chotěnického rybníku je při menších srážkách téměř nulový.
Dále V.Tomiška vyzval OV k návrhům úprav obce s výhledem na rok 2018, konkrétně v
dostupných podkladech MěÚ postrádá částku v připravované rozpočtu na výměnu čekárny v
návsi i opravu OD.
Se stavbou chodníku na konci obce Chotěnice ve směru na Morašice se začne v nejbližší době,
hned jak fa.Římek dokončí a předá předchozí zakázku.
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