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Zápis ze setkání vedení města s občany místních částí 

Chudoplesy 

Dne: 25.5.2015  

Zahájení: 18,00 hod. 

 

Účastníci: 

Starosta: Radim Šimáně, Místostarosta: Václav Grűnwald, Tajemnice: Mgr. Lenka Koucká 

Zastupitelé/radní: Petr Rajtr, Jaroslava Čermáková 

Členové osadního výboru (dále jen „OV“) a občané místní části Chudoplesy 

Zapisovatelka: Monika Halířová 

 

Předsedkyně OV paní Miluše Brychová přivítala přítomné a předala slovo starostovi. 

Starosta také přivítal přítomné a představil jednotlivé zástupce z MěÚ a za město.  

Setkání bylo svoláno za účelem vzájemného seznámení a dále nastavení způsobu komunikace vedení 

města s osadním výborem. Setkání vedení města s osadními výbory by probíhalo 2x ročně, 

v 1.  pololetí by bylo realizováno veřejné setkání s občany přímo v místní části, v 2. pololetí by pak 

proběhlo nad konkrétními tématy na MěÚ se zástupci osadního výboru a za účasti vedoucích 

některých odborů, kdy by se také diskutovaly jednotlivé návrhy do rozpočtu města na další rok.  

Mgr. Koucká zrekapitulovala aktuální složení OV.  

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.6.2015 bude mít na programu jmenování, rozhodnutí o 

počtu členů a složení OV dle zákona o obcích, za tím účelem potřebujeme od OV aktuální návrh 

složení - maximálně pětičlenné (vždy lichý počet,  složený z občanů s trvalým pobytem, aktivnější 

tým může být širší, oficiální počet členů však bude maximálně pět)  - zaslat do 5.6.2015.  

 

Informace od vedení města:  

1) Osadní výbory mají uzavřenou smlouvu - Dohodu o způsobu čerpání finančních prostředků 

z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč na zajištění fungování osadního výboru s rozdělením 

částky 30 % na občerstvení a 70 % na materiál. Na základě žádosti OV je možné změnit 

poměr čerpání 50 % na 50 %. V tuto chvíli se vedení města také zabývá otázkou zohlednění 

odlišnosti OV při stanovování výše příspěvku z rozpočtu města – vyšší příspěvek pro obce 

s vyšším počtem obyvatel atd. V tuto chvíli se hledá klíč, na základě kterého by se finance 

rozdělovaly. 
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2) Požadavky na technickou četu – směřovat prostřednictvím OV na sekretariát                     

(Halířová: halirova@bakovnj.cz, Poliaková: poliakova@bakovnj.cz, který je předá vedoucímu 

technické čety a vedení města. 

3) Požadavky občané mohou (nejlépe přes OV) směřovat nejen na zastupitelstvo ale i na komise 

rady města, kontakty budou zveřejněny na webu. 

4) Město uvítá, když občané nahlásí problematické otázky, se kterými se potýkají (černé 

skládky, vandalství atd.) 

5) Při předkládání návrhů do rozpočtu na další rok pokud možno uvádět také přibližnou výši 

nákladů.  

6) Bezpečnostní opatření (zpomalovací prvky) – v květnu očekáváme aktualizaci projektu ze 

strany Krajského úřadu, 

7) Výsadba u kalu – vybrány rostliny, realizace do konce roku, 

8) Výsadba parku u komunikace č. 610 – proběhne v příštích týdnech,  

9) Připravena projektová dokumentace na dokončení chodníku na pravé straně komunikace 

směr na Bakov, VŘ zatím nezahájeno,  

10) Oprava komunikace od kalu k 610 - máme narozpočtováno, verze asfalt bez obrub v délce 

1700 m, v jednání varianta v zámkové dlažbě, následně do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 

 

Připomínky občanů: 

1) Požadavek na výspravu omítky knihovny a vymalování, 

2) Plánují terénní úpravy u Sv. Jana, prořez lip, osázeli si květinami, domluveno s p. Hýzlerem, 

materiál proplacen – máme nabídku na terénní úpravy, realizaci p. místostarosta zaurguje,  

3) P. Říhová informovala o své rezignaci na předsednictví v OV, popřála nové předsedkyni p. 

Brychové ve funkci úspěch, také paní Brychová poděkovala p. Říhové za její skvělou 

dlouholetou práci pro obec, 

4) Vybudování kanalizace – místostarosta upozornil na finanční problém akce, pokud by nebyla 

dotace, není v možnostech města realizovat, prověřit možnost přípravy PD, 

5) Příkop u značky konec obce „Chudoplesy“ směr na Bakov – zanesený, požádat SÚS o 

vyčištění, 

6) Při změně územního plánu č. 4 – proč nevznese město požadavek na splaškovou kanalizaci na 

dotčených pozemcích – Bude prověřeno na OVŽP.  

7) Zařídit postřik plevele na hřišti a vzrostlé nálety pořezat, osít hřiště – vyřešit i do budoucna, 

každý rok hřiště nutno čistit, 

8) U hřiště díra v komunikaci – místostarosta informoval, že je nahlášeno a zahrnuto do výsprav 

místních komunikací, p. Orendáš příp. dá vědět, zda oprava realizována v pořádku, 

9) Chodník k panu Hradiskému zajistit posekání, postřik, 

10)  Čarodějnice – možno navézt v březnu/ dubnu větve ze zahrad na místo, kde se budou 

čarodějnice pálit,  

11) Pozvání na 6.6. na dětský den. 
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Starosta poděkoval přítomným za účast, OV a občanům za práci v obci.  

 

Závěr:  

1) Do 5.6.2015 zaslat návrh nového složení OV vč. předsedy na MěÚ. 

2) Prověřit připomínky občanů. 

 

Ukončení: 19,10 hod. 


