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 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 16. března 2020 v 17:00

Zpráva o činnosti OV pro Konopáč
Číslo materiálu: 7

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
OV Konopáč zpráva o činnosti k 4.3. 2020
Krátká důvodová zpráva:
Paní předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč předkládá Zprávu o činnosti výboru od minulého
jednání zastupitelstva města v prosinci roku 2019 do dne 4.3.2020. Materiál nebyl projednán Radou města
Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 16.3.2020
Zpráva o činnosti OV 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 do dne 4.3.2020.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
ke dni 4. 3. 2020
•

OV pro Konopáč zasedal od posledního jednání zastupitelstva MÚ HM dvakrát
a to dne 5. 1. 2020 a dne 3. 3. 2020. Zápisy byly předány na MÚ HM a
umístěny na www. stránkách MÚ, sekce Konopáč.

• Byla zhotovena dlažba pod fitness stroji umístěnými v areálu Písník.
•

Byl projednán požadavek MÚ na výsadbu nových stromů na Konopáči a
osadní výbor doporučil výsadbu tradičních dřevin na vesnici tj. hrušně a
třešně.

• Byla projednána a odsouhlasena nabídka na vyčištění a údržby sportovního
povrchu multifunkčního hřiště ve výši 80tis. Kč.
• Po odsouhlasení cenové nabídky bylo objednáno zhotovení cca 3 ks masivních
dřevěných lavic ze dřeva, které je uloženo v areálu Písník. Zvýší se kapacita
míst k sezení.
• V součinnosti s architektem MÚ se začíná projednávat zhotovení malé
dřevěné lávky přes Konopku. Bude využito dřevo, které je uloženo v areálu
Písník.
• Na jednání osadního výboru byl pozván ředitel příspěvkové organizace
SPOKUL HM pan Nevečeřal a byla s ním projednávaná nabídka využití
sportovního areálu na Konopáči pro širší veřejnost.
• Bylo jednáno o možnosti rozšíření členů osadního výboru. Vytipovaní aktivní
občané Konopáče budou osloveni a případné rozšíření členů osadního výboru
bude předloženo ke schválení zastupitelstvu MÚ HM.

Zkratky :
OV pro Konopáč – Osadní výbor pro Konopáč
MÚ HM– Městský úřad Heřmanův Městec

Zpracovala : Alena Novotná dne 3. 3. 2020

