Zápis z 8. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín
konaného 28. 6. 2022 od 19 hod. v klubovně TJ Sokol Krčín
PŘÍTOMNI: Jiří Hladík, Jiří Klemt, Ing. Zdeněk Slavík, Ing. Miroslav Vintera
OMLUVENI: Pavel Hrnčíř, Irena Voříšková
NEPŘÍTOMEN: Ing. Pavel Dostál
HOSTÉ: Miroslav Jarolímek, Ing. Pavel Kašpar, Ing. Aleš Vrátný, Ing. Milan Slavík
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OV
Informace ze zasedání ZM
Průběh realizace investičních akcí
Diskuze, různé, doporučení

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OV
- v usnesení z minulého jednání OV Krčín bylo doporučeno několik investičních priorit, některé
z nich se podařilo prosadit do rozpočtu města, stav jejich realizace je popsán v bodě 3.
2. Informace ze zasedání ZM 25
- ZM schválilo dotaci TJ Spartak ve výši 1,6 mil. Kč z důvodu zvýšení cen energií, servisu rolby a
repase provozní technologie
- ZM schválilo poskytnutí dotace SDH Krčín ve výši 200 tis. Kč na nákup hasičského vozu do 3,5 t
- ZM schválilo příslib finanční spoluúčasti města při realizaci investičního projektu Rekonstrukce
zázemí a hřiště národní házené TJ Krčín ve výši 2,62 mil. Kč
- ZM schválilo bezúplatný převod pozemků po rekonstrukci chodníků v ul. Na Strážnici a
v Nahořanské z vlastnictví kraje do vlastnictví města
3. Průběh realizace schválených investičních akcí
- stará ekologická zátěž Elton – proběhlo vzorkování podzemní vody a městu byla proplacena
dotace
- cykloregion V. Moravce – stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora – neúspěšné jednání
k provedení náhradní liniové výsadby, jsou připravovány podklady pro územní řízení, schválena
žádost o dotaci z krajského dotačního programu
- stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše – 30. 5. byly zahájeny stavební práce, termín realizace stanoven
do konce srpna
- vybudování mantinelů u sportovního hřiště u ZŠ Krčín – právě se provádí
- vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou – je soutěženo, předpokládaná realizace září – říjen
- vybudování ložnice pro MŠ v prostorách bývalé pošty – realizace začne v průběhu prázdnin
- VO v Nábřežní ul., III. etapa – hotovo
- rekonstrukce staré školy – připravuje se projektová dokumentace
- stromořadí podél příjezdové cesty k letišti – probíhá VŘ na dodavatele
- inundační most v Husitské ul. – vybrán dodavatel, stavba bude zahájena během letních měsíců

4. Diskuze, různé, doporučení
- v souvislosti se zrušením zastavitelné plochy pro bydlení Z.K6 (Krčínské návrší) a zastavitelné
plochy pro výrobu Z.K8 (oblast solární elektrárny u cihelny) v ÚP města Krajským soudem přítomní
diskutovali o vedení dálkové tranzitní dopravy a o místech ohrožených nadměrným provozem
- kontejnery na odpad v ul. Na Kopci jsou v poslední době zaplňovány průmyslovým odpadem,
který pochází z autodílen, odpad se povaluje i v okolí kontejnerů, doporučení na umístění fotopasti
- ořezat větve vzrostlých třešní podél účelové zemědělské cesty u bývalého kravína, které zasahují
do vozovky
- další jednání OV proběhne v září, na programu bude návrh investičních priorit za Krčín do
rozpočtu města na rok 2023
POUŽITÉ ZKRATKY
TJ – tělocvičná jednota, OV – osadní výbor, ZM – zastupitelstvo města, SDH – Sbor dobrovolných
hasičů, ZŠ – základní škola, VO – veřejné osvětlení, VŘ – výběrové řízení, ÚP – územní plán
ZAPSAL
Jiří Hladík, předseda OV Krčín

