
Zápis 2/2015 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.2. 2015  

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Petr Zahradník, Ladislav 
Kubíček 
Nepřítomni: Petr Mikulecký 
               
Program : 

  
1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: - 
 
2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  - 

 
3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému 

pobytu v části města, orgánům města:  
  
4. Různé 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 5.1.2014): 
 
Požadavky na opravy komunikací v roce 2015 a výhledově v dalších letech: 
1. Knapovec - z hlavní silnice (od Jůzových) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu 
2. Knapovec - od kostela k p.Vašátkovi 
3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku 
4. Knapovec - od statku k faře (+před farou)  
5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 
6. Horní Houžovec - k Rábovým 
7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi 
8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové 

zastávky  
9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25  
10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit 

kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. RM neschválila financování rekonstrukce tělocvičny v Knapovci. 
Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Osadní výbor nesouhlasí 
s úhradou projektové přípravy na rekonstrukci tělocvičny z rozpočtu osadního výboru. Úkol řeší Hana 
Drobná.  
 
Úprava prostranství před Mateřskou školou Knapovec. Mateřská škola předložila na město žádost na 
úpravu prostranství před mateřskou školou ve výši 250 tis.Kč. Osadní výbor žádost podporuje a 
doporučuje k financování z rozpočtu města. 
 
Oprava mostku u staré hasičárny. P.Šalda podal na město žádost na opravu mostku u staré hasičárny, 
OV žádost bere na vědomí.  
 
Po stopách kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu probíhá oprava šesti 
památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, objekty byly odvezeny do ateliéru. 
Ukončení realizace a slavnostní odhalení památek bude 29. března 2015. Projekt řeší Jana Staňková. 
 
Různé: 
Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez 
čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Budova se rozpadá a ohrožuje děti a 
kolemjdoucí. V domě se hromadí odpad a vzniká černá skládka. Úkol trvá Hana Drobná. 
 
Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. 
Zdeňka Bílého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi 
nebo na podatelně městského úřadu. 
 



Tříkrálová sbírka v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci se uskutečnila v sobotu 10.ledna 
2015. Byla vybrána částka 6 729 Kč. 
 
Příští jednání OV v pondělí 2.3. 2015 
 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0 
 
V Ústí nad Orlicí dne 4.2. 2015  
Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk 
 
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. 


