Zápis
z 3. jednání osadního výboru Horní Hradiště konaného dne 24. 3. 2019
Přítomni: Václav ŠIML, Vladimír ZÁHROBSKÝ, Tomáš KOUBA, Pavel KOLÁŘ,
Jaroslav BOUDA, Miroslav HYNEK, Jaroslav HYNEK, Petr ŘÍHA, Roman VAŇOUREK,
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Kontrola bodů z minulé schůze
3. 3. 2019:
- ořezání smrku u pana Trše – probíhá, zajistí T. Kouba (oslovení komise zeleně)
- souhlas s poražením – zajistí T. Kouba ve spolupráci s hasiči
- komplexní úpravy - jednat přímo na Katastrálním úřadě v Kralovicích – J. Unatinská, T, Kouba,
P. Chmelířová
- dle informace T. Kouby bude probíhat další jednání
- rozpočet 2019 - oprava střechy obecního domu – připravit cenovou nabídku, možnost získání dotace
- T. Kouba, Vl. Záhrobský
- projekt na opravu povrchu dětské hřiště – řešit později
- obecní dům – dochází k promáčení stropu nad schodištěm – prověřit stav a řešit případnou opravu
- J. Hynek, M. Hynek
- prorezivělé okapy u hospody (u verandy paní Píšové) – nutno zajistit opravu
- V. Šiml, T. Kouba
- ověřit stav oplechování komína u sálu
- R. Vaňourek, P. Říha
- stav dobrý, zatékání nezjištěno, projednáno s F. Píšou
- projednat na MÚ možnost doplnění osvětlení a zásuvek do přistavěné levé části pergoly na
sportovním areálu. Připravit cenovou kalkulaci.
- T. Kouba, V. Šiml
- cena do 5 ti tis. Kč bez DPH, objednávka zajištěna
- ověřit na MÚ a u TS každoroční úklid MK po zimním posypu. Po provedení úklidu (zametení písku)
zajistit vyčištění kanalizačních vpustí.
- T. Kouba, Vl. Záhrobský, V. Šiml
- zametení provedeno, vyčištění vpustí proběhne dle možnosti 13. 4. 2019
- skládka pod vsí - instalovat sloupky s tabulemi zákazu skládky, popřípadě doplnit řetězem
- provést přípravu a realizovat 13. 4. 2019 (v rámci akce „Ukliďme Česko“)
- J. Hynek, členové OV
- stromy okolo rybníka – zadat posouzení stavu stromů (již několikrát došlo k pádu větví)
- T. Kouba - zadáno
- provést poražení stromu u nově vysazené lípy (dle doporučení p. Koči), případně dalších
- T. Kouba – termín 28. 3. 2019 od 17.00
Vodovod:
- projednat na MÚ, připravit a zahájit postupnou výměnu prošlých vodoměrů v období 2019/2020
- Vl. Záhrobský, J. Hynek, M. Hynek
- projednat na MÚ zakoupení náhradního čerpadla do vrtů. V obou vrtech je osazen stejný typ
čerpadla. OV doporučuje zakoupit jedno čerpadlo stejného typu do rezervy pro případ poruchy.
- T Kouba, V. Šiml
- provádí se, doložen typ čerpadla – čerpadlo zakoupeno (T. Kouba)
- připravit a dle možnosti provést další výměnu vodovodního řádu. Jedná se o poslední trasu od pana
Engela k panu Kepkovi a dále. Na trase je třeba provést jeden protlak pod silnicí. Z důvodu realizace
vrtu v r. 2018 byla postupná výměna pozastavena.
- Vl. Záhrobský, J. Hynek

2. Doručené dokumenty:
28. 02. 2019 - rozpočet 2019 stav k 28. 2. 2019
06. 03. 2019 – T. Kouba. Žádost o posouzení stavu stromů KŽP
11. 03. 2019 – P. Kovářík. Vrt – plnění povinností
- podmínky provozu – před zahájením úplný rozbor, měření odběru a předávání
správci povodí, poplatek za odebrané množství
- projedná T. Kouba s P. Kováříkem
14. 03. 2019 - žádost paní Černé o odstranění včelstev
- projednat žádost paní Černé s panem Janouškem - V. Šiml, Vl. Záhrobský
15. 03. 2019 - zaplavování pozemků vodou při velkém dešti – panu Havlovi, Boudovi, Engelovi
- dopis paní Unatínské
- provést prohlídku osadním výborem a následně jednat se stavebním technikem
3. Opravy, rozpočet, ostatní, …
T. Kouba - řešení odvozu odpadů - papíru
- odvoz bioodpadu od 8. 4. 19 a následně každých 14dnů
Termín dalšího jednání OV bude upřesněn a včas zaslán členům OV – druhá polovina března.
V Horním Hradišti dne 24. 3. 2019

Václav ŠIML, předseda OV

