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 2. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 22. června 2020 v 17:00

Zpráva o činnost OV pro Konopáč
Číslo materiálu: 6

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
zpráva o činnosti k 1.6. 2020
Krátká důvodová zpráva:
Předsedkyně OV pro Konopáč předkládá Zprávu o činnosti výboru za období od minulého jednání
zastupitelstva města do 1.6.2020. Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 22.6.2020
Zpráva o činnost OV pro Konopáč

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč za období od posledního zasedání
zastupitelstva města do 1.6.2020

II.

s t a n o v u j e
počet členů Osadního výboru pro Konopáč na sedm

III.

j m e n u j e
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l a § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, další členy Osadního výboru pro Konopáč:
Miloslava Klimprová
Miloš Černovský

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
ke dni 1. 6. 2020
•

OV pro Konopáč zasedal od posledního jednání zastupitelstva MÚ HM
jedenkrát a to dne 17. 5. 2020. Zápis byl předán na MÚ HM a také byl umístěn
na www. stránkách MÚ, sekce Konopáč.

•

OV pro Konopáč projednal žádost občanů o změně umístění odpočinkové
lavičky u turistické cesty směrem z Konopáče na „Průhon“. Lavička bude
umístěna u budovy klubovny SDH v Konopáči.

• V průběhu měsíce května bylo hloubkově vyčištěno a zapískováno
multifunkční hřiště v Konopáči. Hřiště je již v provozu.
•

Byly odstraněny betonové skruže u vodoteče související se studánkou v
Konopáči a ze studánky bude proveden orientační rozbor vody.

•

OV pro Konopáč předkládá zastupitelstvu návrh na rozšíření členů OV pro
Konopáč a to jmenovitě o paní Klimprovou a pana Černovského. Celkový
počet členů OV pro Konopáč bude sedm.

Zkratky :
OV pro Konopáč – Osadní výbor pro Konopáč
MÚ HM– Městský úřad Heřmanův Městec
SDH – sbor dobrovolných hasičů
Zpracovala : Alena Novotná dne 1. 6. 2020

