Zápis 7/2019 ze zasedání osadního výboru
pro místní část Knapovec, Dolní Houžovec aHorní Houžovec
Datum:
Přítomni:
Nepřítomni:

7.10.2019
Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Tomáš Král, Jiří Vacek
Petr Strákoš

č.

projednávaný bod
Odvodnění a vyhýbací místa na komunikaci v
Knapovci od MŠ dolů k RD Zahradníkovi
1 CN od p. Dlouhého na vybudování vyhýbacích míst.
OV požaduje realizaci akce dle předložené CN. Bude
hrazeno z rozpočtu OV – 185 677,- Kč

zodpovědná
osoba
Bílý

projednáno
předáno na
OV dne
město dne
26.2.2019 13.8.2019

poznámka
Příloha 1 (bod 8)
dořešuje se SP k výhybně pod
Kabelkovými. Výhybna u
Hladíkových se může udělat
(pravděpodobně jaro).

Knapovecký hřbitov – staré hroby
spočítat, které hroby se mají odstranit + ověřit
2
s Martinem Pirklem (označit sprejem) + CN Tepvos, po
dalším OV, H. Drobná osloví dalšího dodavatele
Knapovecký hřbitov – hřbitovní zeď
máme zatím 2 CN (Drup, Sršeň) – budou přeposlány na
město – starostovi + členům OV
3

Staněk

26.2.2019

nediskutovalo se

Staněk

26.2.2019

Knapovecký hřbitov – Držáky na růže
4 zatím čekáme na rozhodnutí o hřbitovní zdi.

Staněk

5.6.2019

Je udělaná ukázková část opravy,
město posoudí, jestli se bude
realizovat dle CN fy Drup, OV Chce
být informován o dalším průběhu –
přizván k jednání o pokračování
realizace (Staněk)
nediskutovalo se

Odpočívadlo u hřbitova
5 je shnilé, považujeme nahradit z fondu na obnovu
městského mobiliáře
Umístění laviček u vodojemu
6 OV požaduje umístění 2 ks laviček k cestě pod
vodojemem v Knapovci – z fondu městského mobiliáře
Horní Houžovec – oprava čekárny
7
nabílit, opravit střechu
Horní Houžovec – přesun stání na kontejnery
8
OV zajistí urovnání terénu a požaduje od odboru ŽP

Drobná

5.6.2019 13.8.2019

Realizuje se

Drobná

13.8.2019 13.8.2019

Realizuje se

Strákoš

5.6.2019

Hotovo

Strákoš

5.6.2019

Hotovo

9

10
11

12

13

14

15
16

17

18
19

vybudování stání pro kontejnery
Horní Houžovec – stojan na basketbalový koš
(prostranství u autobusové zastávky)
umístění certifikovaného stojanu na basketbalový koš,
včetně osazení cena max. 10 000,-Kč bude hrazeno
z rozpočtu OV. Koš dodají obyvatelé H. Houžovce
vlastní (již mají).
Horní Houžovec – prostranství před obchodem
OV požaduje úpravu prostranství před obchodem
Horní Houžovec – pročištění příkopu od Točny
směrem na Knapovec, levá strana
až po RD Kalejovi.
Horní Houžovec – vyčištění koryta potoka od Točny
nahoru po RD Grossmanovi
OV žádá o realizaci dle CN Tepvos, hrazeno z rozpočtu
OV
Horní Houžovec – vyčištění žlabů podél silnice od
RD Berky dolů – levá strana
OV žádá o realizaci dle CN Tepvos, hrazeno z rozpočtu
OV
Dolní Houžovec – Pročistit příkopy a trubky podél
komunikací
OV žádá o realizaci dle CN Tepvos, hrazeno z rozpočtu
OV
Oprava kaple v Horním Houžovci
svolat schůzku zúčastněných stran + zastoupení OV
Horní Houžovec – prořezání stromů
řeší se
Opravy všech výtluků na všech komunikacích
OV požaduje realizaci oprav výtluků na komunikacích
dle CN Dlouhý (nabídky č. 1, 2 a 3) – bez účasti
rozpočtu OV.
U nabídek č. 4, 5 a 6 požadujeme přepracování CN a
dořešení nedostatků.
Autobusová zastávka Knapovec bytovky
řeší se na městě - pozemky
Umístění značky na omezení rychlosti nakomunikaci
okolo Sluneční stráně a vjezd do dolíku na vojenské

Strákoš

7.10.2019 7.10.2019

Strákoš

5.6.2019

Bílý

5.6.2019

CN zajistí Strákoš
neřešilo se
hotovo

Bílý

5.6.2019 13.8.2019

Hotovo

Bílý

5.6.2019 13.8.2019

Hotovo

Bílý

5.6.2019 13.8.2019

Hotovo

Strákoš

5.6.2019

nediskutovalo se

Strákoš

26.3.2019 26.3.2019

Hotovo

Bílý

26.2.2019 13.8.2019

Příloha 1
komunikace 2 a 3 se opraví na
konci října 2019
ostatní od jara v r. 2020

Drobná

26.3.2019

město řeší (dle Nováčkové nejspíš
až příští rok 2020)
Požadavek předán a město – p.
Janzovi

Bílý

5.6.2019 12.9.2019

20

21

22

23

24

cestě pro vozidla nad 10t na 25 km/hod.
Umístění značky na zákaz vjezdu na komunikaci od
křižovatky u rozcestníku směrem na Strážný.
Akustika sálu v Knapovci
Je zpracován projekt na zlepšení akustiky. CN na 700
tis.
OV požaduje realizaci dle CN, schválena spoluúčast
z rozpočtu OV ve výši 350 tis. Kč (P. Strákoš se zdržel
hlasování)
Převod pozemku p.č. 524/2
pozemek, který sousedí s dětským hřištěm a z části
zasahuje do DH je ve vlastnictví SPÚ, OV žádá město,
aby požádalo o převedení pozemku do vlastnictví města
Pozemky 64/4 k.ú. D. Houžovec - zažádat o
převedení do majetku města
v současnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje do
budoucna vybudovat místo pro posezení místních
(odpočinkové místo)
Než se vyřídí převedení, podat žádost o pronájem.
Pozemky 35, 37, st 14, 50 k.ú. H. Houžovec - zažádat
o převedení do majetku města - V současrnosti je ve
správě SPÚ - OV navrhuje kvůli možnosti údržby
pozemku kolem kaple
Obnova znaku u vjezdu do obce H. Houžovec
OV Souhlasí s realizací dle CN Velebný.

Drobná

16.7.2019 13.8.2019

Dle rozhodnutí RM se realizace
odkládá, čeká se na novou
akustickou studii + další CN od
jiného dodavatele.

Drobná

16.7.2019 16.7.2019

V řešení.

26.2.2019

26.2.2019

Strákoš

Rybník Dolní Houžovec
OV požaduje pokračovat s opravou rybníka, zejména
odbahněním

13.8.2019 13.8.2019

Strákoš pošle CN Velebný do emailu, cca 6 500 Kč.

7.10.2019

Termín příštího jednání OVje pondělí 18. 11. 2019 od 18:00.
V Ústí nad Orlicí dne7. října 2019
Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk

Schválil: Ing. Zdeněk Bílý, předseda OV

Příloha č. 1 – Náklady na opravy místních komunikací a ostatní investiční náklady – přehled

1
2

3

4
5

6
8
9
10

Popis

Cena s DPH

Hradí OV

Hradí město

Knapovec, oprava MK od školky až po
výjezd na silnici 315
Knapovec, oprava MK od zastávky
H.Houžovec, okolo školky, Aveny, lípy, a
po výjezd u topolů.
Knapovec, oprava MK od silnice 315,
okolo hřiště, Sluneční stráně až po
konec dolíku
V opravě komunikací je zahrnuta oprava
výtluků v D. Houžovci
H. Houžovec, oprava MK od točny až po
rd č. 46
H. Houžovec, oprava MK od rd č. 9 až po
statek (dřevěná kaple)

271379,-

271379,-

222700,-

222700,-

163362,-

163362,-

H. Houžovec, oprava MK od točny,
okolo rd č. 27 (Rábovi)
Knapovec, zhotovení vyhýbacích míst
2ks
Montáž akustických panelů sál
Vyčištění krajnic a žlabů Dolním a
Horním Houžovci

112620,-

Cekem

249574,-

pozn.

zhotovit novou CN – chybí úprava podloží
naproti č.p. 63
není třeba nová cesta, stačí odvodnění a
úklid

234069,-

zkrátit komunikaci, pouze k požární nádrži

185677,-

185 677,-

0,-

700000,16700,-

350 000,16 700,-

350 000,0,-

2156081,-

552 377,-

1 007 441,-

4, 5, 6 – nové setkání na místě + CN, kontaktovat P. Strákoše (aby mohl být přítomen setkání)

P. Strákoš se zdržel hlasování, jinak pro

