Zápis
z veřejné schůze místní části Horní Žďár konané dne 16.2.2015 v 19.00 hod
Přítomni: dle presenční listiny, Ing. B. Komínek, místostarosta a p. Krampera,
ved. investičního odboru
Program: 1) přivítání přítomných
2) volba volební komise, volba zapisovatele, seznámení s průběhem voleb, volba
osadního výboru
3) zpráva osadního výboru o činnosti za rok 2015
4) Vystoupení zástupců města
5)Seznámení občanů se založením spolku „Horní Žďár žije“ a s jeho činností
6)Seznámení s výsledky voleb do osadního výboru
Přítomni byli seznámeni s programem schůze a po jeho schválení bylo přistoupeno k volbě
osadního výboru.
Nejprve byla zvolena volební komise ve složení p. Štěchová, p. Kolářová a p. Švobová. Na
návrh odstupujícího předsedy OV byl schválen počet členů nového OV v počtu sedmi. Všichni
přítomní obdrželi volební lístky s návrhem složení nového osadního výboru s tím, že byli
vyzváni k doplnění kandidátky o další kandidáty. Na návrh z pléna byl doplněn na kandidátku
p. Tomáš Placr. Každý z voličů označil na kandidátce sedm kandidátů a volební lístky předal
volební komisi, která provedla sečtení hlasů.
Odstupující předseda OV podal zprávu o činnosti OV za uplynulý rok a s okruhem záležitostí,
kterými by se měl nový OV zabývat v letošním roce. Jedná se zejména o vyřešení údržby
veřejného prostranství, opravu zvoničky, vyřešení otázky tzv. papíráku (bývalý víceúčelový
objekt v centru obce u dětského hřiště), vyřešení bývalé autobusové zastávky, dále pak bude
nutno řešit stav komunikací v tzv. staré části H. Žďáru, zejména komunikaci od mostu
směrem k D. Žďáru a komunikace od hlavní silnice k mostu.
V další části místostarosta Ing. Komínek poděkoval za podporu, kterou dostalo vedení města
ve volbách v této místní části a vyjádřil se k jednotlivým bodům výše uvedených priorit
nového OV. Údržba zeleně – nutno specifikovat rozsah prací jejich četnost a ve spolupráci s
městským podnikem služeb stanovit výši úhrady. Teprve poté lze oslovit případné zájemce o
tuto činnost. Oprava zvoničky je v plánu pro letošní rok, odstranění bývalé čekárny je odvislé
od jednání města s p. Němcem, který má zájem na její odkoupení a přestavbě pro svoji
potřebu. K otázce opravy komunikací se vyjádřil v souvislosti s plánem na budoucí výstavbu
splaškové kanalizace, která by měla následovat po dokončení kanalizace v Buku a Děbolíně,
takže se počítá opět jenom s lokálními opravami. Dále se vyjádřil i k problematice opravy
komunikace H. Žďár - Lišný dvůr, u které nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a tím je i
omezena možnost města do oprav investovat.

V diskuzi měl připomínku p. L Teplý k řešení jeho problému s vodou, která pří přívalových
deštích stéká ze sousedního pozemku a podmáčí jeho dům. Tento problém řešil s odborem
životního prostředí, ze strany tohoto odboru se nedočkal ani řešení, ale ani žádného
vyjádření. Ing. Komínek přislíbil záležitost prošetřit.
V další části seznámil přítomné formou fotoprojekce s ukončenými i probíhajícími
investičními akcemi města.
P. Švobová seznámila přítomné plánem akcí Spolku „Horní Žďár žije“ na letošní rok. S
jejich výčtem se bude možno seznámit na www.hornizdar.cz.
Členka volební komise p. Štěchová seznámila přítomné s výsledkem voleb do nového
osadního výboru.
Členy nového osadního výboru se stali: Marek Chvala (19 hlasů), Dagmar Pundová (23 hlasů),
Luděk Štěch (20 hlasů), Ing. Milan Schönbauer (19 hlasů) MVDr Dagmar Vondrková (20 hlasů),
p. Tomáš Vybíral (20 hlasů ), Ing. František Winkler (19 hlasů). Nezvoleni byli JUDr. Jiří Mach
(11 hlasů), Tomáš Placr( 9 hlasů) a Ing. Karel Komorád (8 hlasů). Celkem bylo odevzdáno 24
volebních lístků, všechny byly platné.
Nově zvolený osadní výbor si na svém jednání zvolil za svého předsedu Ing. Františka
Winklera a s výsledkem své volby seznámil přítomné.
Schůze byla ukončena ve 21.15 hod.
Zapsala MVDr. D. Vondrková
Za správnost: Ing. Winkler

