Předkladatel:
Poznámka:

Vladislav Tomiška - předseda 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 Chotěnice a Radlín
Číslo materiálu: 7

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
zápis OV 8 2019
Krátká důvodová zpráva:
Pan předseda Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín předkládá zprávu o činnosti za období od
posledního jednání zastupitelstva města dne 17.6.2019 do 27.8.2019. 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 Chotěnice a Radlín

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za období od 17.6.2019 do 27.8.2019.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Záznam
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 27.8.2019 v Chotěnicích se začátkem
v 17 hodin
Účast: V.Tomiška, S.Poskočil, P.Handlíř, R.Soudek
Hosté: J.Kozel
Program:

Příprava oslavy u příležitosti přemístění pomníku
Obecní záležitosti

Po uvítání přítomných a přednesení programu jednání předal V. Tomiška slovo starostovi MěÚ
J. Kozlovi. Ten představil leták Putování do Chotěnic na oslavu 29.9., který vyzývá městecké
občany k cestě do Chotěnic.
K této akci je předpokládána účast skautů, zástupců Sokola, faráře a kapely. Slavnostně bude
zasazena památeční lípa. Občerstvení zajistí hasiči v rámci jejich živnostenského listu
k pohostinské činnosti.
Dále starosta informoval o provedeném vytýčení plynu u nové čekárny v návsi, nutné pro
výsadbu lípy. V čekárně jsou připraveny 2 vývěsky, dopravní společnost Veolia vyvěsí jízdní
řády. Pro zabránění stříkání dešťové vody na lavičku se připravuje oplechování gabionové zdi.
J.Kozel také podal návrh na nákup nové čekárny umístěné na protější straně silnice jako náhradu
dočasně přesunuté původní čekárny. OV se s tímto návrhem ztotožňuje a žádá její zakoupení
s tím,že zadní stěna bude prosklena a pouze středový pás –dřevěný bude sloužit k výlepu
plakátů. V. Tomiška přišel po zkušenostech s nedávnými sousedskými posezeními a s ohledem
na ochranu životního prostředí s návrhem na zakoupení 60 ks talířů a příborů. Rovněž s tímto
návrhem OV vyjádřil souhlas. Jeho další návrh na pořízení pohotovějšího a jednoduššího
zametače na sníh bude konzultován s panem Jožákem. Připomněl také nedávné zcizení 1
kontejneru na odpad, který byl nalezen na sběrném místě v Morašicích a navrácen zpět.
J. Kozel informoval, že byl dokončen projekt na chodník při silnici u lesa v celé délce až k horní
odbočce a stavba by měla být realizována v příštím roce. Na připomínku P. Handlíře k opravě
stavidla u rybníku reagoval V. Tomiška tím, že prkna stavidla byla nedávno vyměněna a pouze
je třeba dodat jíl k utěsnění. Na požadavek R.Soudka opravy vozovky v Radlíně odpověděl
J.Kozel, že prověří možnost využití odfrézované drtě z Pokorného ulice k opravě. K dotazu
starosty na označené stromy v třešňovce vyjádřil OV souhlas s jejich skácením jednotkou města
při výcviku s motorovými pilami a využitím dřeva pro akce pořádané v obci. Na dotaz R.
Soudka po stavu přípravy kruhového objezdu na křižovatce u Nového Dvoru informoval
J.Kozel, že ŘSD vypsalo VŘ a v příznivé situaci by mohla výstavba probíhat ještě letos. Na
požadavek R.Soudka opravy stolu v návsi Radlína slíbil starosta prověřit toto v rámci
cyklostezek Heřmanoměstecka. Dále starosta zjistí situaci kolem výměny některých
poškozených sloupů el.vedení firmy ČEZ. R. Soudek podal informaci o zdařilém Dětském dnu
v Radlíně, kterého se zůčastnilo 39 lidí.
P. Handlíř si posteskl nad malou odezvou výzvy k podání námětů a příspěvků pro slavnost
přesunutí pomníku. Součástí oslavy bude i vydání části kroniky navazující na dosavadní kroniku
uloženou ve st. archivu v Chrudimi.
Zaznamenal: Ing. Stanislav Poskočil

