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Zápis ze setkání vedení města s občany místních částí 

Podhradí 

Dne: 3.6.2015  

Zahájení: 16,30 hod. 

 

Účastníci: 

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

Radní: Mgr. Šulc 

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

Zapisovatelka: Monika Halířová 

 

Starosta přivítal přítomné, představil jednotlivé účastníky za MěÚ a 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 8.6.2015.  

 

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) Možné domluvit samostatné hlášení rozhlasu z MěÚ, které bude slyšet pouze lokálně v obci 

Podhradí – připomínka občanů, že není dostatek nainstalovaných hlásičů, v některých 

částech obce není hlášení slyšet – prověřit,  

7) Otázka městských pozemků za parkovištěm u IC, jsou v územním plánu určené k zástavbě, je 

nutné vyřešit – ať OV projedná; návrh občana na zřízení sportoviště pro obec + info, že 

pozemky jsou po dešti podmáčené, nejsou moc vhodné k výstavbě, 

8) Veřejné osvětlení se projektuje, čekáme na info z ČEZ, kdy bude přesně realizováno, 

 

Připomínky občanů: 

1) Problémy s komunikací OV a občany – nutné nastavení pravidel, 

2) Odtokový kanál – kanál je dost zanesený, prosba o vyčištění,  

3) Zřízení technické místnosti pro OV – pořídit uzamykatelný mobilní přístřešek,  

4) Místnost na pořádání voleb, mikulášská apod. – lze realizovat v multifunkční místnosti, nutné 

domluvit s pracovnicemi IC, aby zde nebyla jiná akce, na město dodat požadavky na využití 

budovy, jakou má OV představu, pak lze domluvit více, 

5) Nefunkční rozhlasový hlásič u IC – opravit,  

6) Instalace směrové tabule u „parkoviště“ pod zámkem – značení na zámek a k IC + „WC“ - 

plánuje se vodorovným dopravním značením upravit místa na parkovišti, aby byla 

maximalizována možná kapacita, plánuje se také oprava tohoto „parkoviště“,  

7) Prosba o pravidelný úklid prostoru „parkoviště“ jednou za čas, 

8) Návrh na zbudování chodníku od „parkoviště“ k odbočce k viaduktu + nad odtokovým 

kanálem v obci – plán na zbudování roštů – nutno vypracovat studii realizace,  

9) Od nádraží vpravo k Podhradí zbudovat chodník v 1 m šíři – čekáme na vypsání vhodného 

dotačního titulu, financování výstavby a opravy chodníků je finančně velmi náročné, návrh 

občana na zřízení alespoň zpevněné plochy – pozemek je bohužel v majetku dráhy, bývalé 

vedení přislíbilo vejít v jednání se SŽDC, návrh občana na zbudování např. makadamové 

cestičky až na druhé straně za stromy vedoucí k nádraží a pak i třeba dále k mostům; je třeba 

sjednotit názor OV, abych mohl být případně vypracován projekt,  

10) Přesun herního prvku do areálu zahrady IC – počkat až doroste tráva, následně bude umístěn 

v prostoru i s lavičkami, je možné odemykat si i po pracovní době IC,  

11) Návrh na prověření možnosti realizace veřejného osvětlení – společnosti zainvestují výstavbu 

energeticky úsporného veřejného osvětlení, obec platí společnosti náklady, jako kdyby měla 

nezrekonstruované veřejné osvětlení – město prověřuje možnosti,  

12) Poděkování občanů za vybudování IC, 
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13) Instalace směrové cedule na nádraží k IC a na zámek – aktuálně probíhá výroba značek, 

budou v nejbližší době instalovány. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast, OV a občanům za práci v obci.  

 

Závěr:  

1) Do 8.6.2015 zaslat návrh nového složení OV vč. předsedy na MěÚ. 

2) Prověřit připomínky občanů. 

 

Ukončení: 17,40 hod. 


