Předkladatel:
Poznámka:

Mgr. Alena Novotná - předsedkyně Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 23. září 2019 v 17:00

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Číslo materiálu: 6

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
zpráva o činnosti k 10. 9.2019
Krátká důvodová zpráva:
Předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč předkládá zprávu o činnosti výboru za období od 1.6.2019
do 10.9.2019. Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 23.9.2019
Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč za období od 1.6.2019 do 10.9.2019.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
ke dni 10. 9. 2019
•

OV pro Konopáč zasedal od posledního jednání zastupitelstva MÚ HM dvakrát
a to dne 14. 7. 2019 a 1. 9. 2019. Zápisy byl předán na MÚ HM a umístěn na
www. stránkách MÚ, sekce Konopáč.

• Dne 31. 5. 2019 byla zkolaudovaná MÚ HM – stavební odbor, stavba chaty
(srubu) na p. č. 1856/2 Heřmanův Městec - Konopáč, pouze s drobnými
nedodělky (začistění a orámování vstupních dveří).
•

Prořez náletů od mostku ke klubovně SDH v Konopáči se uskuteční na podzim
2019.

• Ke dni 10. 9. 2019 vyčerpal OV pro Konopáč 65 tis. Kč (tj. cca 32%) z
přiděleného finančního rozpočtu pro rok 2019. Předpokládá se, že finanční
rozpočet bude ke konci roku vyčerpán beze zbytku, zejména proplacením
služeb za prořez náletů.
• Požadavek, aby v roce 2020 bylo zajištěno řádné sekání trávy a údržba zeleně
na pozemcích ve vlastnictví MÚ HM. V současnosti je sekání trávy
zajišťováno ve spolupráci s SDH Konopáč, nicméně četnost a kvalita je
nedostačující. Na jaře 2020 budou umístěny relaxační prvky na louce před
parkovištěm do ATC. Architektem MÚ HM byl na schůzi OV pro Konopáč
odprezentován první konkrétní návrh, včetně výsadby stromů a po realizaci
bude třeba řádně o prostor pečovat.
• Byl navázán kontakt se společností Viaprojekt s.r.o., Hradec Králové a v úzké
spolupráci s architektem MÚ bude směřován požadavek na MÚ, aby
společnosti bylo zadáno zpracování studie, která by komplexně řešila celý
intravilán „návsi Konopáče“ tj. parkování, čekárnu, zastávku včetně
zmíněného odpočinkového místa.

Zkratky :
OV pro Konopáč – Osadní výbor pro Konopáč
MÚ HM– Městský úřad Heřmanův Městec
SDH Konopáč – Sbor dobrovolých hasičů Konopáč
Zpracovala : Alena Novotná dne 10. 9. 2019

