Zápis ze schůze OV konané dne 29.6.2016 v 19.30 hod
Přítomni: Winkler, Vybíral, Vondrková, Štěch, Schonbauer, Chvala, Pundová,
Za MěÚ J. Hradec p. Bombala
Program schůze: Vyhodnocení výběru způsobu opravy zvoničky
Stanovení dalšího postupu
Otázka tzv. „papíráku“
Různé
Předseda OV přivítal přítomné a zahájil jednání výboru. Hlavním bodem bylo
vyhodnocení hlasování o způsobu opravy či náhrady stávající zvoničky. Vzhledem
k různosti názoru bylo nutné dát obyvatelům možnost k vyjádření a proto byly do
každé domácnosti doručeny hlasovací lístky se čtyřmi možnými variantami dalšího
postupu. Každá domácnost měla tak možnost vyjádřit svůj názor a svůj hlas dát
vybrané formě opravy buď e-mailem, zasláním SMS, nebo osobně odevzdat hlasovací
lístek. Bylo odevzdáno 48 hlasů, byla vybrána varianta opravit stávající zvoničku
v původní podobě. Tato varianta získala 27 hlasů z 48 odevzdaných, což je 56,25 %.
Jako druhá se umístila varianta zděné zvoničky, která získala 20 hlasů, tj.41,6 %.
Jediný hlas získala varianta nové dřevěné zvonice dle návrhu Ing. Arch. Pechy.
S těmito výsledky byl ještě před jednáním OV seznámen místostarosta Ing. Komínek a
proto na dnešním jednání seznámil zástupce MěÚ p. Bombala s předběžnými kroky,
které MěÚ v této záležitosti podnikl. Jako první krok byly vyzvány dvě firmy k podání
cenové kalkulace a to ve dvou variantách. První varianta předpokládá rozebrání
stávající konstrukce, náhradu vadných či konstrukčně nevyhovujících prvků, vyčištění
zvonu a zajištění jeho funkčnosti, nátěry. Druhá varianta předpokládá razantnější
postup, výměnu kovových i dřevěných prvků, novou střechu a taktéž vyčištění zvonu
a zajištění jeho funkčnosti.
Tento první krok, tj. orientační zjištění finanční náročnosti každé z variant, bude
sloužit jako jedno z kritérií pro zvolení jedné z variant, neboť důležité bude i detailní
zjištění stavu jednotlivých prvků.
Osadní výbor s tímto postupem souhlasí a žádá MěÚ o informování o dodaných
cenových kalkulací.
Ve věci papíráku zatím nemáme žádné oficiální informace, zastupitelstvo mělo údajně
schvalovat dodatek ke smlouvě mezi MěÚ a ÚZSVM, jeho obsah neznáme a žádáme o
informaci o vývoji v této záležitosti.
V bodě různé byly vzneseny připomínky ke kosení trávy na dětském hřišti, které
provádí SK H. Žďár. Frekvence sekání je zde naprosto nedostačující, nesečou se
prostory kolem plotu laviček. P. Vybíral projedná se zástupci SK H. Žďár a bude žádat
nápravu.

Dále byla projednána otázky kontejnerů na tříděný odpad. Počet kontejnerů je
nedostačující, kontejnery jsou přeplněné, což ve spojení s nedisciplinovaností
některých lidí vede k nepořádku v jejich okolí. Stanoviště kontejnerů se jeví jako
nevyhovující. Již dříve jsme konstatovali, že v nové části v ulici směr Dolní Pěna je
vybudováno nové stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad. Je nutno zde
instalovat kontejnery, tím by se částečně odlehčilo stávajícímu stanovišti. Výhledově
by bylo vhodné zvážit další stanoviště v části na pravém břehu řeky.
Schůze byla ukončena v 21.00 hod
Zapsal Ing. Winkler

