Zápis č. 7
ze schůze Osadního výboru Zlíč konané dne 26. 4. 2016
v 18.00 hod. v Hotelu Holzbecher
Přítomni:

Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,
garant Mgr. Josef Hanek
Omluveni:
Petr Vlček DiS., Ing. Marta Haucková
Neomluveni: ---

Zúčastnění:

17 (dle prezenční listiny)

Na začátku byli přítomni 3 členové OV a garant OV.
Během jednání se počet neměnil.

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil místopředseda OV Radko Ivan. Přivítal přítomné členy OV
a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech
5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.
Program:

1) Zahá jenı́ a volba komisı́
2) Kontrola usnesenı́ a ú kolů
3) Diskuze

Radko Ivan vznesl návrh na doplnění programu: zařadit bod 4 programu - Žádost Mgr. Jiřího Stehlíka
a pana Františka Jarčušky
Předsedající schůze dal hlasovat o doplněném programu.
Program:

1) Zahá jenı́ a volba komisı́
2) Kontrola usnesenı́ a ú kolů

3) Diskuze
4) ZŽ á dost Mgr. Jiř ı́ho Stehlı́ka a pana Františ ka Jarč uš ky

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.
K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí
Složení návrhové komise:
Jiří Genrt

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ověřovatel zápisu:
Jaroslava Pavlová

Zapisovatel zápisu:
Radko Ivan

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

1/6

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení a úkolů

1. př edsedovi OV, aby zajistil jedná nı́ s panı́ Bienovou ohledně mož nosti vybudová nı́
chodnı́ku vedoucı́ př es jejı́ pozemek. Na negativním stanovisku trvají.
2. př edsedovi OV, aby zajistil posyp solı́ mezi kontejnery na parkoviš ti u Holzbecheru.
Žádost byla předána technickým službám, aby v zimním období došlo k posypu.
3. př edsedovi OV, aby zajistil doplně nı́ chybě jı́cı́ho zá bradlı́ u nově zrekonstruované ho
zá bradlı́ u mostu př es Oleš enku. V jednání.
4. př edsedovi OV, aby zajistil umı́stě nı́ odpadkové ho koš e na exkrementy
u kontejnerové ho stá nı́ u bytovky. V jednání.
5. př edsedovi OV, aby zjistil mož nost př echodů v obci. V jednání.

K úkolům ze zápisu č. 6 ze dne 18. 1. 2016

Předseda OV p. Vlček společně se zástupci technických služeb p. Kmošťákem a p. Faltou navštívili
místa, kde je potřeba oprava komunikace. Jedná se o komunikaci u pí. Adámkové, začátek cesty na
Ostaš, komunikace u manželů Jandových a kaluž v zatáčce mezi hotelem Holzbecher a mostem přes
přivaděč. Zatím od TS není vyjádření, jak se bude postupovat v nápravě nedostatků.
K bodu č. 3 – Diskuze

-

-

má Mě sto zpracovanou ně jakou koncepci ř eš enı́ parková nı́ vysoké ho poč tu ná vš tě vnı́ků
bě hem akcı́ konaný ch v Ratiboř icı́ch mimo kapacitu parkoviš ť provozovaný ch ve Zlı́či
(u hotelu a na pronajaté m pozemku), u zá mku a u Panské ho hostince? Mnozı́
z ná vš tě vnı́ků i př i nevyč erpá nı́ kapacity parkoviš ť parkujı́ na mı́stech nevhodný ch
č i zaká zaný ch.
ž ádost o ú klid chodnı́ku od mostu př es Oleš enku smě rem k bytovce, který je zneč iš tě n
po př edchá zejı́cı́m zimnı́m obdobı́ (viz. foto v př ı́loze 2),
upozorně nı́ na propadajı́cı́ se asfalt u reviznı́ š achty kanalizace umı́stě né ve vozovce
komunikace III/304 9 ve Zlı́či u odboč enı́ k č . p. 9, 11 a 58 (GPS 50.4127031N,
16.0629706E), dá le viz. foto v př ı́loze 3.

K bodu č. 4 – Žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky

-

-

na zá kladě doporuč enı́ starosty Bc. Staň ka, DiS. př ednesl Mgr. Jiř ı́ Stehlı́k a pan
Františ ek Jarč uš ka OV ž ádost o pomoc př i ř eš enı́ problé mu s vybudová nı́m,
financová nı́m a provozová nı́m kanalizač nı́ch př ı́pojek k jejich nemovitostem č . p. 29
a č . p. 31 v mı́stnı́ č ásti Zlı́č. Dá le byl OV poskytnut obě ma pá ny materiá l, tý kajı́cı́
se jejich dosavadnı́ komunikace s Mě stem CČ eská Skalice. OV je zná mo usnesenı́ RM
5/118/03/2016 a dá le je OV zná mo, ž e Mě sto CČ eská Skalice již v minulosti ř eš ilo
problé m s vybudová nı́m jiné kanalizač nı́ př ı́pojky v dané lokalitě a na zá kladě
doporuč enı́ ú stř ednı́ho orgá nu stá tnı́ sprá vy bylo nakonec ná pomocno tento problé m
vyř eš it ke spokojenosti ž adatele (usnesenı́ RM 2/26/I/2013, 18/280/IX/2013
a usnesenı́ ZM ze dne 27. 3. 2013).
Mgr. Jiř ı́ Stehlı́k a pan Františ ek Jarč uš ka dá le př edlož ı́ ž ádost spolu s ostatnı́mi
dokumenty zastupitelů m mě sta CČ eská Skalice k dalš ı́mu jedná nı́.
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-

Na zá kladě př edlož ený ch materiá lů proto OV navrhne Zastupitelstvu Mě sta CČ eská
Skalice, aby se touto problematikou blı́že zabý valo na své m nejbliž šı́m zasedá nı́.

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 16/24/II/2016:

Osadní výbor Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016 projednal a navrhuje Zastupitelstvu města
Česká Skalice, aby zařadilo na svém nejbližším zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice
jako bod programu k jednání žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky týkající se
vybudování, financování a provozování kanalizačních přípojek k jejich nemovitostem.
Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Navrhovaný termín: do 31. 5. 2016
Osadní výbor Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016:
I. Projednal s navrhuje:

Usnesení 16/24/II/2016:
Osadní výbor Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016 projednal a navrhuje Zastupitelstvu města Česká
Skalice, aby zařadilo na svém nejbližším zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice jako bod
programu k jednání žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky týkající se vybudování,
financování a provozování kanalizačních přípojek k jejich nemovitostem.
Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel
II. Ukládá:

1. př edsedovi OV, aby zjistil, zda má Mě sto zpracovanou ně jakou koncepci ř eš enı́
parková nı́ vysoké ho poč tu ná vš tě vnı́ků bě hem akcı́ konaný ch v Ratiboř icı́ch mimo
kapacitu parkoviš ť provozovaný ch ve Zlı́či (u hotelu a na pronajaté m pozemku), u
zá mku a u Panské ho hostince,
2. př edsedovi OV, aby zajistil ú klid chodnı́ku od mostu př es Oleš enku smě rem k bytovce,
který je zneč iš tě n po př edchá zejı́cı́m zimnı́m obdobı́ (viz. foto v př ı́loze 2),
3. př edsedovi OV, aby zajistil vyrozumě nı́ vlastnı́ka komunikace III/304 9 a vlastnı́ka
kanalizace prostř ednictvı́m kompetentnı́ch orgá nů Mě sta CČ eská Skalice na propadajı́cı́
se asfalt u reviznı́ š achty kanalizace umı́stě né ve vozovce komunikace III/304 9 ve Zlı́či
u odboč enı́ k č . p. 9, 11 a 58 (GPS 50.4127031N, 16.0629706E), dá le viz. foto
v př ı́loze 3.

III. Přílohy:
1. Prezenč nı́ listina
2. Fotografie zneč iš tě né ho chodnı́ku
3. Fotografie propadajı́cı́ se komunikace u reviznı́ š achty kanalizace
Zápis ověřen dne: 2. 5. 2016
v.z.
…..................................................
předseda Osadního výboru
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….…..................................................
ověřovatel zápisu

Přílohy Zápisu č. 7
ze schůze Osadního výboru Zlíč konané dne 26. 4. 2016
v 18.00 hod. v Hotelu Holzbecher
1) Prezenční listina: je samostatnou př ı́lohou zá pisu
2) Fotografie znečištěného chodníku:
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3) Fotografie propadající se komunikace u revizní šachty kanalizace
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