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Zápis z 2. zasedání Osadního výboru pro část Oldřichovice –  
Tichá Orlice – Černovír - Václavov 

konaného dne 11.04.2016 
 

Přítomni:  Matouš Pořický, Monika Kulhánková, Pavel Felgr, František Beran, Radka Vašková,  
Zuzana Mačátová 

 
Host : 28 občanů Černovíru 
 
 
NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ OVČ : 
 

1.     Zahájení zasedání OVČ 
2.     Prodej objektu ZŠ Černovír 
3.   Různé 
4.     Schválení zápisu ze zasedání 
5.     Závěr  

 
 
1/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části města, orgánům města   
 

Na základě podnětu občanů městské části Černovír,  Osadní výbor Černovír žádá vedení města Ústí 
nad Orlicí, resp. zastupitele města, o zamítnutí uzavření kupní smlouvy na prodej objektu bývalé ZŠ 
Černovír.  
 
Prodej má být projednán na Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí dne 18.4.2016 a to jako bod 
týkající se uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím a Lubošem Abrahamem, IČ 73749605, Dukelská 317,  562 01 Ústí 
nad Orlicí, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 680 a stp.č. 54 s ní související 
budovy čp. 85 vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, v obci Ústí nad Orlicí. 
 
OV Černovír je si vědom, že uvedená nemovitost byla předmětem již vyhlášeného záměru 
prodeje, do kterého se přihlásil jeden zájemce. Přesto chce požádat vedení města Ústí nad Orlicí, 
aby objekt nebyl prodán. Vzhledem k těsnému umístění budovy k hlavní a jediné místní 
komunikaci v samém centru městské části Černovír, stále se zvyšujícímu provozu na této 
komunikaci a předně absence zpevněné plochy – sportovního hřiště pro mládež v této lokalitě, 
občané navrhují daný objekt zbourat. Již nyní je ve stavu nutné minimálně stabilizační 
rekonstrukce a pozemek, na kterém budova bývalé školy stojí by byl velmi vhodnou plochou pro 
vybudování sportovně-odpočinkového zázemí této lokality. Stejně tak je to jeden z mála 
pozemků v těsné blízkosti místní veřejné komunikace, který je v majetku města Ústí nad Orlicí, 
což by v budoucnu, při realizaci plánované veřejné kanalizace či jiných objektů např. k veřejné 
obslužnosti, mohlo být strategickou výhodou dané investiční akce. 
 
Současně si je Osadní výbor Černovír vědom, že se jedná o majetek města s tržní hodnotou. Proto 
OV navrhuje v případě požadavku města Ústí nad Orlicí na „uhrazení“ ztráty z prodeje, „splátit“ 
danou hodnotu objektu. V rámci statutu Osadního výboru půjde by prakticky šlo o snížení ročního 
rozpočtu této městské části tak, aby v investičním roce zbyla vždy alespoň úměrná část financí z 
rozpočtu OV pro rozvoj lokality Oldřichovice – Tichá Orlice a Václavov – další součásti OV. 
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2/ Kulturní, společenské a sportovní akce na rok 2016 
 
 

 30.04.2016 Stavění máje, lampiónový průvod, pálení čarodějnic – SDH a OV Černovír 

 28.05.2016 Kácení máje, Den pro sousedy – SDH a OV Černovír 

 06.06.2016 Město v pohybu 2016 

 25.06.2016 XXV. ročník soutěže O černého výra – SDH Černovír 

 09.07.2016 Hasičské sportovní odpoledne – SDH Černovír 

 13.08.2016 Ústecká staročeská pouť 

 20.08.2016 Černovírské rolování slámy 2016 – SDH a OV Černovír 

 24.09.2016 ZPV Memoriál Zdeňka Veselého – SDH Černovír 

 24.11.2016 Rozsvěcení vánočního stromu - OV Černovír 
   
 
Plán nejbližšího zasedání OV – ve čtvrtek 05.05.2016 v 18.00h hod., v budově hasičárny SDH Černovír.  
 
 
PRO – 6          PROTI – 0          ZDR – 0 
 
 
 
 
 
                  Matouš Pořický 
Zapisovatel : Matouš Pořický                                  předseda Osadního výboru Černovír       
 
 
 
V Černovíru dne 11.04.2016 


