Zápis ze schůze Osadního výboru Karpentná ze dne
12.10.2015
1. Předseda OV seznámil členy OV s řešením problematiky týkající se zejména správy a vybavení
nového víceúčelového domu v parku a stavem přípravy investičních akcí(chodník a vodovod).
2. Zástupce hasičů (SDH) p. Heczko informoval, že jim byla začátkem října předána smlouva o výpůjčce
ve které město přenáší na hasiče povinnosti jako:
- veškeré revize (budovy, elektrospotřebičů, hasicích přístrojů,venkovního osvětlení parku)
dosud zajišťovalo město
údržbu celého parku, včetně oprav a nátěrů laviček, altánu, aj. (park je veřejně přístupný,
dosud údržbu zajišťoval odbor školství))
- odpovědnost za veškerý majetek (např. budovu, vybavení, zařízení parku)
- odvoz odpadů (i z parku)
- placení záloh na elektřinu 30 000,- Kč/ročně
- zajistit vybavení kuchyně na vlastní náklady
- smlouva mj. zakazuje hudební produkci
- platnost smlouvy na dobu určitou ve vztahu k případnému nákupu vybavení hasiči
Smlouva neřeší např. veřejné osvětlení. Uzavření smlouvy je dosud v jednání mezi městem a hasiči.
Mělo by se uskutečnit i slíbené jednání u starostky města.
3. Předseda OV uvedl, že pokud v předcházejícím zápise bylo uvedeno, že město z pohledu Osadního
výboru vybralo tu nejhorší možnou variantu, nebylo tím myšleno zpochybnění účasti hasičů na správě,
ale forma přípravy smlouvy. Osadní výbor ani jeho předseda nebyl o znění smlouvy informován, ani
nebyl dosud k žádnému jednání přizván, přitom objekt by měl sloužit hlavně občanům Karpentné, které
OV vůči městu zastupuje. OV opakovaně vyzval zástupce města (po prvé v dubnu 2015), aby bylo
svoláno jednání k zajištění správy této budovy tak, aby již po kolaudaci mohla budova sloužit
občanům.
4. Předseda OV informoval o jednání, které se uskutečnilo v úterý u místostarosty Mgr. Trojky
z iniciativy p. Sztefka ohledně požadavku p. Zmeltové – Krpentná č.p.37 na uvedení hřiště (oplocené
zpevněné plochy nad školou) do původního stavu. Město údajně dosud nemá tento požadavek od p.
Zmeltové. Hřiště bylo vybudováno před integraci obcí v roce 1981 a podle informaci pamětníků (p.
Sztefek) byl kupní smlouva na 5,- Kč za m2 a bylo stavební povolení vydané ONV Frýdek-Místek.
Není zřejmé zda chybou úředníků nebyl proveden zápis na katastru, ale právní stav je takový, že paní
Zmeltová získala v r. 2002 pozemek dědictvím jako ornou půdu. Bylo proto dohodnuto, že OV požádá
město o zahájení jednání s p. Zmeltovou s cílem pokusit se změnit její názor na prodej případně se
pokusit o smírné řešení, neboť OV má za to,že již využil v této věci všechny svoje možnosti.
5. Přes žádost OV o zařazení výstavby chodníku ke škole mezi prioritní akce, nebyla (dle informací
odboru SŘaÚP) dosud ze strany odboru investic podána žádost o územní řízení - dle vyjádření p.
Lipowské údajně pro nedořešené majetkové záležitosti.
6. Odborem školství bylo přislíbeno zhotovení dětských prvků v parku a zpracování studie do července
2015. Odbor SMM, který má nyní park ve správě, nemá o tom žádné informace. OV se dohodl, že
požádá odbor školství, aby odbor SMM i OV informoval o provedených úkonech ve věci výstavby
dětských prvků, neboť se jedná o dlouhodobý požadavek občanů Karpentné.
7. Předseda OV seznámil přítomné s odpovědi na požadavky z minulé schůze. Vodorovné značení silnice
III/01142 mělo být dle sdělení správy silnic MSK provedeno do 4.10.2015, dosud provedeno není.
Požadavky na město:

1) Vzhledem k dopravní situaci na silnici III 01142 žádáme město o urgenci
provedení požadovaného dopravního značení.
2) Trvá požadavek na svolání jednání organizačních složek v Karpentné a
města k dořešení správy parku (smlouva a vybavení objektu).
3) Obracíme se na město s žádostí o projednání požadavku p.Zmeltové –
č.p. 37 na odstranění stavby (oplocení a zpevněné plochy vedle školy
parc. č 274/3 Katastrální území Karpentná).
4) Žádáme
odbor školství, aby informoval odbor SMM i OV o
rozpracovanosti podkladů (studie) ke zhotovení dětských prvků v parku.
Obracíme se na odbor SMM, aby učinil potřebné kroky tak, aby výstavba
těchto prvků mohla proběhnout nejpozději na jaře 2016.

Zapsal: předseda OV – Karel Woznica
V Třinci 20.10.2015

