Zápis
z 6. jednání osadního výboru Horní Hradiště konaného dne 2. 10. 2019
Přítomni: Václav ŠIML, Vladimír ZÁHROBSKÝ, Tomáš KOUBA, Pavel KOLÁŘ,
Jaroslav HYNEK, Miroslav HYNEK, Petr ŘÍHA, Roman VAŇOUREK
Omluven: Jaroslav BOUDA
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Kontrola bodů z minulé schůze, z doručených dokumentů
Rozpočet 2019:
- oprava střechy obecního domu – připravit cenovou nabídku, možnost získání dotace
- T. Kouba, Vl. Záhrobský
- 12. 6. 19 spočítán MT na střechu – 2717 ks tašek, 61 ks hřebenáčů, 16 ks odvětrání
- 26. 8. 19 střecha zaměřena, firmy osloveny, čekání na nabídky
- 26. 9. 19 - nabídky zatím nepředloženy, pokračovat v získání a realizace asi v r. 2020
- projekt na opravu povrchu dětské hřiště – řešit později
- nutné zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce povrchu – zpracování firmou, cena???
- 26. 9. 19 – zjistit cenu studie provedení, na základě ceny studie a ceny realizace následně
rozhodnoutí o realizaci
Ostatní dříve projednávané body:
3. 3. 2019:
- prorezivělé okapy u hospody (u verandy paní Píšové) – nutno zajistit opravu
- V. Šiml, T. Kouba –
- 26. 9. 19 – zajistit opravu svépomocí - říjen
- skládka pod vsí - instalovat sloupky s tabulemi zákazu skládky, popřípadě doplnit řetězem
- provést přípravu a realizovat 13. 4. 2019 (v rámci akce „Ukliďme Česko“)
- pro nedostatek času 13. 4. odloženo – nadále řešit
- 26. 9. 19 – dotaz na MÚ ohledně úklidu skládky od materiálu navezeného při opravě mostu u
tunelu
- stromy okolo rybníka – zadat posouzení stavu stromů (již několikrát došlo k pádu větví)
- T. Kouba – zadáno – dodáno vyjádření od ARBOREA – zabývat se návrhem opatření????
- 26. 9. 19 – žádost na MÚ o zadání řešení navrhovaných opatření
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
- provedeny kompletní rozbory 7. 6. a 26. 8., podána žádost o kolaudaci 30. 7.
- 26. 9. 19 – čekání na vyjádření KHS a pak další postup
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
-?????? – zatím neřešeno
10. 06. 2019 revize dětských hřišť – HH výměna madla na plošině – zajistí OV svépomocí
26. 09. 2019 oprava obrubníků - v souvislosti s opravou mostu a přejezdem těžké techniky po nové

komunikace od prodejny k panu Koubovi došlo k částečnému poškození obrubníků. Již před
vlastní realizací při zjišťování možností dopravy k mostu, byla přislíbena v případě poškození
obrubníků a komunikace jejich oprava.
- OV proto žádá o sdělení, jak bude toto řešeno
Vodovod:
- projednat na MÚ, připravit a zahájit postupnou výměnu prošlých vodoměrů v období 2019/2020
- Vl. Záhrobský, J. Hynek, M. Hynek – vodoměry zakoupeny – projednat postupnou výměnu
-26. 9. 19 – zakoupeno 30ks vodoměrů, postupnou výměnu zahájit v listopadu
- připravit a dle možnosti provést další výměnu vodovodního řádu. Jedná se o poslední trasu od pana
Engela k panu Kepovi 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
- 26. 9. 19 – realizovat v dalším roce
- 26. 9. 19 – žádost na MÚ (FO) o zaslání nákladů na vodu v letošním roce
2. Doručené dokumenty projednané na dnešním jednání::
01. 10. 2019 rozpočet přidružené obce k 30. 9. 2019
01. 10. 2019 žádost města o návrh rozpočtu obce pro r. 2020
– převod z r. 2019 230tis., na r. 2020 přiděleno 250tis. … celkem 480 tis. Kč
3. Opravy, rozpočet, ostatní, …
Návrh opatření posuzovaných stromů fy. ARBOREA – OV navrhuje oslovit fi. ARBOREA k ocenění
opatření a dle ceny následně zadat realizaci – žádost na město ohledně oslovení fi. ARBOREA
Veřejná schůze OV - proběhne v obci dne 22. 11. 2019 od 19.00 hod v hostinci
- plakát a pozvánky zajistí R. Vaňourek
Rozpočet OV – byl projednán návrh akcí z r. 2019 a následně sestaven návrh akcí OV pro r. 2020, který
bude zaslán městu do požadovaného termínu (20. 10. 2019)
4. Žádosti na MÚ
-v zápisu barevně označené
Termín dalšího jednání OV – 1. týden v listopadu
V Horním Hradišti dne 2. 10. 2019 Václav ŠIML, předseda OV

