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Zápis z jednání komise pro osadní výbory  

konané dne 9.9.2015 v Dolních Boříkovicích 

 
Přítomní:  
Předseda: HŘ Mgr. Švanda Jiří, 
ČP Ing. Marek Petr,  
PL Procházková Dana, DiS,  

Omluvení:   
HL Špontáková Jitka,  
DH Podzimková Ludmila, 
DL Juránek Arnošt, 

DB Macan Martin,  
Hosté:  
Mgr. Miroslav Beran, 
 
Program jednání: 
1. Zahájení – uvítání členů komise, hostí a poděkování za pohoštění 
2. Požadavky do rozpočtu – návrh komise pro OV 
3. Volná diskuse  
 
Jednání: 
1. Předseda komise Mgr. Švanda Jiří přivítal jednotlivé členy komise a poděkoval panu 

Macanovi za pohoštění. 
2. Požadavky do rozpočtu – návrh komise pro OV: 
 
Prostřední Lipka: 
 

 vytvoření projektu pro NÁVES. Jedná se o naprojektování autobusové zastávky a 
turistického odpočívadla, informační tabule s mapou, znakem P. L. a odkazem na 
Cestu tajemství, která vede P. L., zpevněnou plochu a zeleň. 

 oprava elektřiny v kostele a s tím související zabezpečení kostela 
 oprava mostku u Šoků (příjezd ke klubovně)  
 pokračování ve výměně osvětlovacích těles na lampách místního osvětlení podél 

průjezdové komunikace v P. L. 
 prosíme o revizi elektrického rozvodu u protipožární nádrže 
 průběžná jarní údržba (výspravba po zimním období) na cestách, které vedou přímo k 

jednotlivým domům (vždy bude mailem zaslán požadavek, kterých cest se to týká) 
 diskuse se týkala i kamen v klubovně, která jsou “opravená”, ale nejsou vyhovující co 

do bezpečnosti protipožární ochrany 
 možnost přihlášení mailu a telefonního čísla pro případ ohrožení, tzv. varovné sms a 

informační sms (informace z místního rozhlasu = název akce, datum, hodina)  
 zajištění kapacity pro příjem TV signálu pozemní cestou (přes vysílač Suchý Vrch) 

 
Horní Lipka: 
 

 rekonstrukce osvětlení 
 nové dveře kostela sv. Anny 

 
Dolní Lipka: 
 

 rekonstrukce hřbitovní zdi (4. v pořadí) 



2 
 

 demolice současné nevyužívané zděné autobusové zastávky v centru obce a instalace 
zastávky nové, stejného typu jako v jiných částech města 

 
Heřmanice: 
 

 koupě pozemku 102/1 a s. parcely 26 - OV v dobré víře užívá tento pozemek pro 
pořádání kulturních a sportovních akcí (jiný pozemek nemá k dispozici), vyvedení 
přípojky 230V pro pořádání akcí OV 

 úprava plochy v okolí točny autobusu - posouzení a návrh odborníka, rekultivace 
 pietní úprava hřbitova (483, 482/2) - vykácení, umístění povalených pomníků, vysetí 

trávníku 
 50 židlí pro akce pořádané OV v klubovně SDH Heřmanice 
 vyspravení komunikace na autobusové točně a v úseku  Bartoníček - Chaloupecký 
 oprava střechy a fasády kostela Nejsvětější Trojice 
 navýšení příspěvku OV alespoň na 20.000,- Kč (z prostředků v současné výši není 

možné pořídit kvalitní vybavení pro potřeby OV - sekačka, stůl na stolní tenis, ...), 
změna "Pravidel financování pro osadní výbory" 

 
Dolní Hedeč: 
 

 prohrnování cesty na Orlici 
 oprava plotu u křížku nad Horákem 

 
Červený Potok (dle priorit): 
 

 výstavba klubovny – prioritní  
 oprava komunikací u bytovek (číslo popisné 79-81) 
 opravy autobusových zastávek (fasáda, střecha) 
 nákup sekačky pro údržbu (hřiště a okolí, případně městské plochy před bytovkami) 
 instalace zpomalovacích prahů a značek obytná zóna u bytovek a na komunikaci od 

Dolní Hedeče 
 vyřešení zastávky u kostela (výstup u stodoly, problematický přesun k bytovkám) 
 nové nádoby na místní hřbitov 

 
Dolní Boříkovice: 

 koupaliště a jeho okolí: zkulturnit – pískoviště, posekat trávu, natřít zábradlí, osvětlení 
 prostor naproti autobusové zastávce „rynek“ – prostor opatřit obrubníky a zpevnit 

plochu  
 vybavit a zlepšit zázemí na fotbalovém hřišti  
 požadujeme, aby pozemky města v intravilánu obce byly průběžně udržovány, jejich 

četnost a provedení údržby dle způsobu jejich využití, např. zastávky, parčík, 
koupaliště, či prostor rynku udržovat častěji a v takové míře, aby to neomezovalo 
jejich užívání, ostatní pozemky stačí 2x za rok alespoň posekat 
 

3. Volná diskuse  
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Petr Illichman 


