Zápis ze zasedání osadního výboru č. 2/2019
pro místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec
datum:
26.2.2019
přítomni:
Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Jiří Vacek, Tomáš Král, Petr Strákoš
nepřítomni:
-

zodpovědná projednáno předáno na
č. projednávaný bod
osoba
OV dne
město dne poznámka
Rozšíření osadního výboru o Petra Strákoše 26.2.2019
1 zastupuje Horní Houžovec, sám si vyřídí
potřebné náležitosti
Odvodnění a vyhýbací místa na komunikaci
2 v Knapovci od MŠ dolů k RD Zahradníkovi
realizace v roce 2019

26.2.2019

Hřbitov Knapovec - etapizováno dle PD Ing.
Smyčka
3 priorita z důvodu bezpečnosti: oprava zdi
dále odstěhování zbytků obrubníků - málo
nákladné

26.2.2019

Veřejné osvětlení - zpracování PD pro VO
3 úseky: nad Sluneční strání; Avena-MŠ;
4
zastávka - RD Hurtová

26.2.2019

Horní Houžovec točna - úprava veř.
prostranství
5 oprava čekárny, lavička u čekárny, zpevněné
stání pro kontejnery na tříděný odpad, 2 sety na
sezení k obchodu

26.2.2019

Reklamace nově rekonstruované nádrže v
H. Houžovci naproti RD Rábovi 6 nedostatečně zadržuje vodu, reklamovat, dokud
platí záruka

26.2.2019

Oprava rybníka v Dolním Houžovci

26.2.2019

Vyjádření OV k pozemku 619/20 k.ú. D.
Houžovec
8 OV doporučuje neprodávat z důvodu
rekonstrukce rybníka a přístupu ke stavidlu

26.2.2019

Bude se realizovat v roce 2019

7

Pozemky 64/4 k.ú. D. Houžovec - zažádat o
převedení do majetku města
9
v současrnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje
do budoucna vybudovat místo pro posezení
Pozemky 35, 37, st 14, 50 k.ú. H. Houžovec zažádat o převedení do majetku města - V
10 současrnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje
kvůli možnosti údržby pozemku kolem kaple

26.2.2019

Oprava kaple v Horním Houžovci
OV navrhuje hledat vhodné dotace na opravu –
11 je to kulturní památka. Je třeba vymyslet záměr
+ zpracovat projekt

26.2.2019

Zametení všech komunikací v obcích
OV požaduje zametení komunikací do konce
12 dubna 2019

26.2.2019

Opravy všech výtluků na všech
komunikacích
13 OV požaduje opravy všech komunikací do
konce června

26.2.2019

Údržba suchých stromů v podél cesty v
Horním Houžovci
14 stromová alej od RD Preclík k točně vyžaduje
údržbu

26.2.2019

Strákoš

Příští zasedání osadního výboru bude v úterý 26.3.2019.
V Ústí
26.2.2019
nad Orlicí dne

26.2.2019

Ještě bude projednáváno na OV

bude zakresleno do katastrální
mapy

Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk

Schválil: Ing. Zdeněk Bílý, předseda OV

