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Zápis z jednání komise pro osadní výbory  

konané dne 14.6.2017 v Heřmanicích  
 
Přítomní:  
Předseda: HŘ Mgr. Švanda Jiří, 
ČP Ing. Marek Petr,  
PL Procházková Dana, DiS,  

   
DH omluveni 
DL Juránek Arnošt 

DB Macan Martin,  
 
Hosté:  
Suchomelová Alena 
Halbrštát Jan  
 
Program jednání: 
I. Zahájení – Jiří Švanda  
II. Rozpočet akce 2017 
III. Požadavky a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů  
IV. Volná diskuse 
 

I. Zahájení 
 Mgr. Švanda zahájil jednání komise – uvítání členů komise 
 
II. Rozpočet akce 2017 
 zhodnocení jednotlivých požadavků na rok 2017 z minulého jednání komise pro osadní 

výbory 
 

III.  Požadavky a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů  
- řešení odpadních vod z hlediska dotace na domácí čistírny  
- revize požadavků do rozpočtu  

 
Prostřední Lipka: 
 
SPLNĚNO: 

 odpadky – u Hůrky nedaleko provizorního parkoviště zřízeného pro akci „Cihelna“ 
jsou posbírané odpadky do igelitového pytle a nachystány na odvoz, je třeba zajistit 
odvoz 

 tříděný odpad – zvážit vyvážení tříděného odpadu častěji než doposud, kontejnery na 
tříděný odpad jsou často přeplněné a v jejich okolí vzniká nepořádek                                                    

 
POŽADAVKY: 

 požadujeme kontrolu těsnosti oken v MŠ, v případě okna u kanceláře lepší zabezpečení 
(rám okna je vymletý od deště, voda zatéká do kanceláře a při použití větší síly lze 
vysadit celé okno) 

 z důvodu protékání (netěsnosti) protipožární nádrže nelze udržovat dostatečnou 
zásobu vody, prosíme o vyřešení opravy. 
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Horní Lipka: 
 
SPLNĚNO:  

 pomník – je nutné provádět úklid okolo opraveného pomníku nedaleko bytovek u 
hřbitova 

 cesta kolem budovy bývalých celníků opravena  
 kolem rybníku sečou rybáři 

 
POŽADAVKY: 

 vymalovat klubovnu  
 přístavek na dřevo 
 vstupní dveře do kostela (nutné) 
 požární nádrž (obnova a oprava) 
 sekání hřiště a obecních cest (nejméně 3x do roka) 
 veřejné osvětlení 

 
Plán práce: - červenec - brigáda u klubovny 

  srpen - ukončení prázdnin 
  září - brigáda na dřevo (řezání, štípání, úklid) 
  říjen - šipkový turnaj 
  prosinec - Silvestr 
 

Dolní Lipka: 
 
SPLNĚNO: 

 zastávka opravena  
 zídka na hřbitově dodělána 
 lípy zasazeny  

 
POŽADAVKY: 
 
Heřmanice: 
 
SPLNĚNO: 

 možnost převádění financí pro osadní výbory do dalšího roku 
 pozemek u odbočky k Penzionu pana Kopeckého, je třeba zjistit, kdy bude s tímto 

pozemkem disponovat stát – nezastižitelný vlastník, na tomto pozemku by bylo možné 
vybudovat zázemí pro konání venkovních kulturních akcí – bude vyřešeno v rámci již 
zahájených pozemkových úprav (předpokládaný termín dokončení pozemkových úprav 
2 – 3 roky)  

 odpadky – bylo by vhodné uprostřed obce umístit kontejner na směsný odpad, 
chalupáři totiž při odjezdu pokládají pytle s odpadky různě po obci  

 
POŽADAVKY 
 V příštím roce pravidelné sekání u zastávky a naproti zastávce (plocha, která byla 

svépomocí upravena), údržba osazené plochy v okolí Kalvárie (sekání v okolí kostela, 
na ploše, kterou užíváme jako sportoviště, 3x ročně na hřbitově,... zajišťujeme 
svépomocí). 

 Reklamace zaschlého dubu v loňském roce u Kalvárie (vysazení nového) 
 Nejnutnější vyspraveni cesty k "rybníku" 
 Osazení lesních cest "srážkami" proti splavování půdy v případě prudkých dešťů 
 Oprava podlahy pod oltářem v kostele (vymalování kostela provedeme svépomocí) 
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 Nátěr střechy kostela (v závislosti na vyčerpání peněz na vymalování, by se mohla 
podílet dobrovolná iniciativa) 

 Pietní úprava hřbitova - příprava pro pozemkové úpravy 
 Postřik plochy (frezingu) u zastávky živící 
 Nová lampa v zatáčce u pana Mikuláše 
 Vyspraveni cesty poničené těžbou dřeva v úseku mezi domy pana Srnce a mezi 

odbočkou na H. Lipku 
 
Dolní Hedeč: 

 Za  Dolní Hedeč do budoucna apelujeme na opravu silnice na obě strany( Králíky i 
Červená Voda), kolem rozhledny Val a spojku ke klášteru. S rozvojem turismu je velký 
provoz a auta se sotva vyhnou.  

 Vyzvat Pardubický kraj k lepší letní údržbě, je to ostuda, cesta k významné památce se 
seče jednou ročně a je zarostlá větvemi, což snižuje bezpečnost při tak velkém 
provozu. Na konečné zastávce je zničený jízdní řád, prosíme obnovit. 

 Veřejné záchody u kláštera naplánovat opravu, vstup na mince, aby se zaplatila 
alespoň údržba - nevyhovující, lidé chodí raději do přírody - nepořádek. 

 
Červený Potok: 
 
SPLNĚNO: 

 novostavba klubovny 
 spodní zastávka opravena 
 sekačka zakoupena (díky možnosti převodu financí)  
 nádoba na odpad u hřiště 
 městská zeleň posekána 1 x  

 
POŽADAVKY: 

 dořešit opravu komunikace u bytovek 
  pokusit se vyřešit parkovací plochu u nové klubovny (nevyhovující povrch - jemné 

kamínky - špatné pro vozíčkáře, nosí se to do klubovny, v zimě neodhrneme sníh) 
 chodník k bytovkám (měl být prý letos, tak nevím) 
 oprava mostku směr Hedeč (díry v komunikaci, ulamuje se kraj u potoka) 

 
Dolní Boříkovice: 
SPLNĚNO: 

 sanace nádrže částečně  provedena a pokračuje 
 herní prvky, jednání probíhají  úspěšně  
 zastávka opravena 

 
POŽADAVKY: 

 
 

IV. Volná diskuse  
 

 

Zapsal: Bc. Petr Illichman v. r.  


