Zápis ze schůze Osadního výboru Karpentná ze dne 07.09.2015
Předseda OV seznámil členy OV s řešením požadavků na město Třinec z poslední schůze.
1)

Ohledně budoucí správy nového objektu se doposud neuskutečnilo již několikrát (od dubna) slibované
jednání zástupců Osadního výboru a organizačních složek Karpentné k řešení problematiky správy
tohoto objektu Mgr. Kalety rozhodl bez jednání o zpracování smlouvy na předání nového objektu do
užívání dobrovolným hasičům, což je varianta, nejméně přijatelná a nedoporučovaná Osadním výborem
a všemi organizačními složkami v Karpentné. Zároveň sdělil předsedovi OV, že vybavení objektu
nebude doporučovat a musí ho pořídit uživatel objektu. Po námitkách předsedy OV připustil , že
vybavení nábytkem možná město zabezpečí. V den schůze budoucí uživatel ani OV nemají smlouvu k
dispozici í. Tato informace vyvolala u členu OV řadu negativní reakci na postup města

K tomu chceme uvést:
a)

Požadavek na zařazení do rozpočtu na rok 2015 na vybavení nového objektu v objemu zhruba
200,- tis.-Kč jsme uplatnili zápisem ze schůze OV dne 27.10.2014 a v příloze zápisu byl
předběžný seznam vybavení.

b)

V odpovědi města ze dne 5.12.2014 nám bylo sděleno, že pokud vybavení není součásti
projektové dokumentace bude rozhodnuto o jeho nákupu z rozpočtu odboru SMM a požadavek
na rozpočtovou úpravu bude předložen ekonomickému odboru.

c)

V zápise ze schůze OV dne 9.12.2014 jsme tak s uspokojením konstatovali: „ OV má za to, že
vybavení nového objektu je zajištěno“

d)

Jak je uvedeno v odpovědi města ze dne 13.1.2015 projednal otázku vybavení s předsedou OV
místostarosta p. Kozlovský. Shrnutí závěru jednání je uvedeno v zápise ze schůze OV dne
14.2.2015 a v podstatě šlo o to, že po vysvětlení nepoužitelnosti vybavení ze starých srubu nebo
objektu TJ přislíbil místostarosta , že město rozpočtovým opatření vybavení zabezpečí. Až do
sdělení místostarosty Mgr. Kalety (zhruba před měsícem), jsme měli za to, že vybavení objektu
bude zabezpečeno odborem SMM.

Členové OV se shodli na tom, že bez vybavení (včetně kuchyňky), může být objekt použitelný nanejvýš pro
schůze, dobrovolní hasičí nemají finanční prostředky na pořízení vybavení. Po diskusi proto bylo dohodnuto,
že předseda OV požádá starostku o jednání k problematice vybavení a správy objektu se zástupci OV a
organizačních složek, tj. hasičů, TJ, a SRPŠaD. Vyslovili přesvědčení, že město svůj postoj změní a nebude
potřebné hledat jiné formy zabezpečení (sponzoři, sbírky apod.).
2)

Za pozitivní považuje OV vyřešení dlouholetého požadavku na sjednocení správy parku a minulý týden
proběhlo předání objektu z odboru školství na odbor SMM, včetně malého srubu OV.

3)

Podle posledních informaci odboru investic probíhá územní řízení na chodník a je tak reálný
předpoklad, že realizace by mohla proběhnout v roce 2016. V požadavcích na město je zakotven
požadavek na zařazení této akce do rozpočtu města na rok 2016.

4)

OV obdržel informaci ze stavby I/11 o úplné uzavírce v k.ú. Karpentná, tzv. serpentina na dobu 5 dnů a
následně pak 2x po 2 dny. Podle vyjádření odboru dopravy (p. Ing. Bartošová) není doposud tato
uzavírka schválená a o dalším postupu bude OV informován. Pokud bude uzavírka schválena
upozorňujeme, že navrhovaný příjezd do lokality bude veden údajně po oficiálně uzavřené komunikaci
(Klus-Stebel) se zákazem vjezdu a v současné době je příjezd po této komunikaci problematický i pro
integrovaný záchranný systém , natož pro osobní auta (bláto, vyježděné koleje)

5)

Členové OV se také obrací na město aby podpořilo zřízení dětských prvků v parku, který je místem
společného setkávání rodina dětmi, udržování mezilidských vztahů a komunikace. Argument města, že
v Karpentné jsou z velké části rodinné domky a občané si mohou prvky vybudovat na zahradě (vedle
parku je zhruba 90 bytů CPI) je pro občany Karpentné nedostatečný. Chceme proto připomenout aby
odbor SMM pokračoval v přípravě výstavby dětských prvků (doposud odbor školství).

Požadavky na město:
1. Zabezpečit vybavení nového objektu , včetně nezbytného vybavení kuchyňky .
2. Dořešit systém správy objektu s OV a všemi organizační složkami na Karpentné.
3. Do rozpočtu na rok 2016 zařadit:
3.1. Výstavbu chodníku od zastávky autobusu ke škole- předběžný rozpočt 1,5 mil. Kč (objem upřesní
odbor investic po ukončení územního řízení)
3.2. Studii výstavby kanalizace od kravína (hasičské zbrojnice podél komunikace na Bystřici a napojení na
přečerpávací stanici po „Perełkou“ – zhruba 100 tis. Kč
3.3. Výstavbu vodovodu v délce zhruba 500m (obč. Pilch, Cieslar) – zhruba 1mil. Kč (objem upřesní odbor
investic)
4. Požádat Krajskou správu silnic o obnovu středového vodorovného značení komunikace Bystřice Karpentná-Oldřichovice
5. Urychlit opravu veřejného osvětlení na frekventovaném chodníku od p. Maroszové č.p. 44 směrem na
Černovské, po stržení sloupu el. vedení pádem stromu. Chodník je používán jako příchod k vlakům a
autobusům přičemž za tmy hrozí nebezpečí úrazu.

Zapsal: předseda OV – Karel Woznica
V Třinci 9.9.2015

