Zápis ze 6. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice
konaného dne 17.6.2019
Přítomni: ing. Vladislav Fajt, ing. Hana Brodská, Jaroslav Harapát, Eva Polakovičová, Daniel
Rössler, Mgr. Jana Šparlinková
Omluven:
Nepřítomen: Mgr. et Mgr. Hana Hanusová
Hosté:
Čas: 18.00-20.00 hod.
1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 , písm. a) zákona o obcích:
K dnešnímu dni žádné předložené.
2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :
K dnešnímu dni žádné předložené.
3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu v části města, orgánům města:
K dnešnímu dni žádné předložené.
4/ Různé
OV požádalo pana starostu o jednání emailem ze dne 30.4., zatím bez odpovědi. Od
voleb proběhlo jedno společné jednání Osadních výborů.
KONTROLA ÚKOLŮ:
Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí
zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí
zápisu OV.
Průběžné úkoly
Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány v textu
zápisu:
a) Majetkoprávní věci
b) Investice
Investice jsou rozděleny na dvě části
A: prioritní
1. Protipovodňová opatření (PPO)
OV probral různé možnosti řešení PPO a jednoznačně podporuje další postup realizace
navržených opatření. Za tímto účelem zkusí prověřit na PLA zda bude vyhlášen nový
dotační titul a termín platnosti ekologického auditu EIA. OV dále probral případné
řešení pouze realizace mostu, jednalo by se o významně méně efektivní řešení, protože
nový most by byl hrazen plně z rozpočtu města. OV však v této souvislosti navrhuje, zda
by bylo možné dohodnout směnu pozemků s panem H. právě za účelem zajištění stavby
mostu.
V březnu proběhne jednání předsedy OV se starostou s PPO na programu jednání.
Členové OV probrali aktuální situaci a konstatovali, že se přípravy PPO poněkud
zastavily. Pro letošní rok je nezbytné zjistit technický stav mostu a aktivovat pročištění
koryta řeky.
Členové OV podporují výkupy pozemků a realizaci kompletní ochrany Kerhartic. OV se
dohodl, že zjistí aktuální stav přípravy PPO a stanovisko stávajícího vedení města.
1) Úkol: Sledovat přípravu PPO
Odpovídá: všichni
Termín: stále

B: Investice z rozpočtu OV 2018-2022 S PRIORITOU pořadí.
1. Stavební parcely 326/1
OV vzhledem k rozhodnutí o realizaci stavebních pozemků doporučuje jednání s PLA s
cílem povolení stavby a vyjmutí pozemků z aktivní záplavové zóny. Toto jednání by dle OV
mělo být na úrovni vedení města.
Dle posledních informací jsou uvedené pozemky jako záplavové území. OV zkusí prověřit,
zda je možné sjednat na Povodí Labe souhlas s umístěním staveb.
OV obdržel tři varianty řešení dělení pozemků na 4-5-6 parcel s velikostí od 720 m2 do
1.310m2. OV se přiklání k variantám 5-6 parcel a projedná se dvěma zájemci tyto možnosti.
2) Úkol: Stavební parcely 326/1.
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 2019
2. Ulice Pražská
Pravá strana byla zkolaudována. Na levou probíhá příprava projektové dokumentace,
bude požádáno o poskytnutí dotace s plánovanou realizací 2019-2020.
OV se seznámil s „odhadem ceny“ na opravu chodníků 360 m2 v provedení šedá cihla 6cm,
žluté vjezdy 8cm a obruby betonové v celkové hodnotě 520 tis. Kč bez DPH. OV požádá o
poskytnutí prostředků z fondu oprav, který je v rozpočtu pro rok 2019 ve výši 6 mil.Kč.
Požadavek na opravu byl předán ORM. OV se dohodlo na návrhu opravy povrchu chodníků
na ulici Pražská – strana směrem ke Kerharticím od zatáčky UOtex ke značce obce.
4) Úkol: Oprava povrchu chodníku ul. Pražská
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 2019-2020
3. Parkovací místa u hřbitova
Probíhá řešení kontejnerového stání (třídění odpadů) a umístění rozšíření parkování ve
vztahu k porostu. OV navrhuje revitalizace celého parku (ošetření přerostlého živého plotu a
keřů, sečení a otevření výhledu na pomník).
OV projednal a schválil návrh na umístění 4 parkovacích míst u brány, dalších 6 míst je
navrženo ve spodní části příjezdové cesty – studie se připravuje s projektantem.
Na místě proběhla schůzka s projektantem a p.Knapovským. OV projednal a schválil návrh
na zřízení parkovacích míst u hřbitova. Při větším počtu návštěvníků chybí místo pro
zaparkování. Předáno ORM.
12) Úkol: Parkovací místa u hřbitova.
Odpovídá: Daniel Rössler, E.Polakovičová
Termín: 2020
4. Ulice Kolmá a Truhlářská
ORM byl potvrzen termín oprav ČEZ na rok 2022 – realizace tedy odložena.
OV se seznámilo s přípravou opravy povrchu komunikace a chodníků v ulici Kolmá. Oprava
ČEZ je plánována až na rok 2022 a tudíž celá realizace je plánována až na tento rok.
3) Úkol: Oprava ulice Kolmá a Truhlářská
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 2022
Termín: 2022
c) Různé
1. Mobiliář
Nabídku na opravu ve výši 14.616,40 bez DPH OV nedoporučuje – nebyla reflektována
žádná sleva na reklamaci a celková cena je příliš vysoká. OV požaduje snížení ceny na
úroveń 10 tis. Kč vč. DPH, nebo změnu dodavatele.
OV doporučuje nákup vánočního osvětlení tak, aby byla možná jeho instalace ještě před
letošním adventem.
Na pomník zkušebně umístěna lucerna.
OV po dohodě s ředitelkou ZŠ Kerhartice schválilo výzdobu smrku u školy, zároveň
projednalo slavnostní rozsvěcení stromu ve spolupráci OV+ZŠ+MŠ. OV požádá příslušný
odbor města o pořízení výzdoby stromu.

OV pro příští svátky bude chtít výzdobu smrku před školou. OV připraví návrh dalších
nákupů a předá ORM. Instalace informačních cedulí (vč. u křížku + pořízení lucerny) a
symbolického prvku Kerhartic.
6) Úkol: Pořízení mobiliáře.
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 2019
2. Pozemek Havlíček
Plot zatím nezhotoven, OV doporučuje úklid dřeva do kontejneru z důvodu lepšího sečení
pozemku, případně jeho odvoz.
Topol byl ošetřen řezem, dřevo ponecháno ke spálení na místě. Plot bude opraven – čeká se
na příznivé počasí.
Havlíček má plot a plechové dveře připraveny, instalace na jaře 2019 za finanční
spoluúčasti OV.
7) Úkol: Domek, pozemek Havlíček
Odpovídá: OS Havlíček, Daniel Rössler
Termín: 30.9.2019
3. Archiv S. Zemana
Část materiálu je připravena k předání do příštího jednání.
Archiv byl předán paní Harapátové – je domluveno uspořádání a zjištění obsahu celého
archivu, následně jeho využití. Uložení ve zvláštní skříni v sokolovně.
9) Úkol: Archiv S. Zemana
Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová, Jaroslav Harapát Termín: 31.12.2019.
4. Cyklostezka kolem náspu železniční tratě
Cyklostezka je ve volebním programu stávající koalice.
Prověřit stav při jednání se starostou – schůzka bude svolána – viz. úkol 1.
Dle posledních informací je v přípravě – prozatím bez určení termínu.
5) Úkol: Cyklostezka
Odpovídá: Daniel Rössler
5. Dopravní problematika
Bez dalšího vývoje, OV nebyla informována o výsledku jednání dopravní komise. OV
doporučuje zlepšit výhledové podmínky při výjezdu z přivaděče pod Mendrikem – snížení
porostu po pravé straně.
OV obdrženo informace od p.Preclíka, instalace značek „Pozor cyklisté“ je schválena a
celkem tři budou instalovány do začátku cyklistické sezóny (jedna směrem od Ústí před
odbočkou na nádraží a dvě z obou směrů při nájezdu na cyklostezku u mostu u UOTexu).
Instalace zrcadla za podjezdem do ulice Hřbitovní bude projednána na prvním zasedání
dopravní komise.
10) Úkol: Dopravní problematika.
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 31.3.2019.
6. Investice do sportovního areálu
Instalovány tři prvky (vahadlová houpačka, workout – kliky, záda a trojhrazda). V ploše
workoutu dojde k opravě povrchu na gumový koberec v měsících červenec-srpen.
OV žádá o vyřízení reklamace výsadby části živého plotu oddělujícího dětské hřiště od
soukromého pozemku a doplnění chybějících keřů.
OV pozitivně přijal informace o zvýšení financování sportovních areálů ze strany města,
proto bude podporovat aktuální potřeby T.J.Sokol – údržba a instalace nových prvků do
parku za hřištěm, oprava střechy a fasády sokolovny.
14) Úkol: Investice do sportovního areálu
Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová
Termín: průběžně
7. Jízdní řád
Dle vyjádření p. Stryji z KÚ Pk aktuální jízdní řád obsahuje zpoždění z důvodu opravy
Hrádku, která je plánována do konce září. Po tomto termínu se veškeré spoje vrátí do
původních časů, tím by mělo dojít k odstranění stávajících problémů.
OV konstatuje, že nový jízdní řád přestal reflektovat požadavky na ranní školní autobus –
OV o této změně nebyl informován s odkazem na vlastní sledování změn. OV byl vždy dosud
o těchto změnách předem vyrozuměn. OV povede další jednání k nápravě jízdního řádu v co

nejkratší době (oprava trasy linky 700920, oprava času linky 700905, případně nová trasa
městského autobusu). P. místostarosta Svatoš dočasně dohodl s řediteli škol omluvu
pozdějšího příchodu žáků, nicméně od září je nutné zajistit řádný příchod.
17) Úkol: Jízdní řád – oprava tras a časů linek
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 30.6.2019
8. Gerhartice
P. D. požádal OV o schůzku za účelem posouzení oprav cest v k.ú. Gerhartice –
k zahrádkářské kolonii. OV se schůzkou souhlasí.
18) Úkol: Gerhartice – oprava cest
Odpovídá: Daniel Rössler
Termín: 31.12.2019
Projednán zápis z jednání:
P: 6
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel: 0

Příští jednání: 23. září 2019 od 18.00 hodin
V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a
stanovené úkoly (v rámečku).
V Ústí nad Orlicí dne 17.6.2019.
Zapsal: Daniel Rössler
Schválil: členové OV Kerhartice
1x kopie pan Petr Hájek
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mailové kontakty na členy OV:
Ing. Hana Brodská
Ing. Vladislav Fajt
Mgr. et Mgr. Hana Hanusová
Harapát Jaroslav
Polakovičová Eva
Rössler Daniel
Mgr. Jana Šparlinková

hbrodska@seznam.cz
fajt.v@seznam.cz
hanusova@tiscali.cz
jharapat@seznam.cz
polakovicova@centrum.cz
rossler@vubas.cz
jana.sparlinkova@email.cz

