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Zápis č.1/2008 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 22.11.2008 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav. Škoda 

  členové - Zdeněk Imr, Dana Blaňarová, Michal Zaťko, Miroslav Hilf 
 
Program: 

1) Změna složení OsV, organizační 
2) Příprava na jednání s MÚ 24.11.2008 
3) Situace v obci 
4) Mikulášská besídka 

 
 

1)  
a) Předseda OsV projednal a předložil návrh na odvolání člena OsV p. Dalibora 

Špindera. 
Předseda OsV projednal a předložil návrh na rozšíření OsV na 5 členů a zároveň 
jmenování nových členů.  
Osadní výbor bude pracovat ve složení 
Předseda Jaroslav Škoda       tel. 723 767 261  JaroslavSkodaAPM@seznam.cz 
Členové Zdeněk Imr 

   Michal Zaťko 
   Dana Blaňarová 
   Miroslav Hilf 
 
b) Osv zpracoval „Návrh pravidel pro spolupráci mezi Osv a MÚ“. Návrh bude předán 

Ing. Klepáčkovi na jednání 24.11.2008 
 
c) OsV stanovil jednání OsV na každou první sobotu v měsíci. Z každého jednání bude 

pořízen zápis a následně předán odpovědnému pracovníkovi MÚ. Současně bude 
umístěn na „Nástěnku“ webové stránky Kopanin 

 
d) Předseda informoval OsV o v řádném termínu podaném požadavku peněz na akce 

v roce 2009 ve výši 25000 Kč 
 

 
2)  Na 24.11.2008 je svolána schůzka na MÚ Aš, které se zúčastní zástupci města, Ašských 

služeb a OsV. Schůzky se zúčastní J. Škoda, Z. Imr a D. Blaňarová. OsV  
ukládá projednat 

- smlouvu mezi p. Jakubkem a Aškými službami na udržování obecních 
pozemků v působnosti OsV 

- informovat zástupce MÚ o stavu odtokových příkopů v Kopaninách, které 
považujeme za nedostatečné, nedokončené a v některých úsecích i 
nebezpečné 

ukládá zajistit informace 
- v jaké fázi je realizace lázeňské zóny a schválení záměru Povodím Ohře 
- jak bude pokračováno s nedodělanými požadavky za rok 2008 podanými 

v roce 2007 
- o dvou vývěsních skříňkách 
- vyžádat od MÚ informace o vyplacených částkách spojených z oblastí 

působení OsV za rok 2008 – není třeba finanční doklad, ale název akce, 
kdo provedl a kolik bylo zaplaceno 

- informace o stavu jednání k zachování večerního autobusového spoje 
- zjistit, kdo měl stavební dozor  a kdo přebíral stavební akci na prameni 

Doubrava a opěrné zdi a kdo ponese záruky za provedené práce 
ukládá požádat o spolupráci 

- MÚ o zjištění situace digitálního vysílání z vysílače Háj. Kopaniny, 
Doubrava jsou ve „stínu“ pro vysílač Zelená hora a analogové vysílání je 
v určitých povětrnostních podmínkách novým digitálem rušeno (na dotaz 
jednotlivce České radiokomunikace nereagují) 
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- MÚ o zajištění u majitele komunikace Aš – Doubrava údržbu stromů podél 
této komunika – prořezání, odstranění sušin (spad i silných suchých větví 
není vyjímkou a stává se pravidelností již při slabém větru) 

- MÚ o vytvoření tlaku na majitele kostela Nejsvětějšího srdce Páně 
v Kopaninách, který je veden jako kulturní památka a je v havarijním stavu, 
který se neustále zhoršuje 

ukládá vznést požadavky 
- na MÚ k vybudování kanalizace a vodovodu v Kopaninách a Doubravě 
- na MÚ na kvalitní plnění úklidu sněhu a sypání komunikací v zimním období 

– otázka nejen přístupu ale i bezpečnosti (přístup záchranných složek, viz. 
situace 22.11.2008 ) 

 
 
3) OsV projednal situaci v obci 

- po prohlídce hřbitova považuje úklid za silně nedostatečný – větší část listí 
byla umístěna na velkou hromadu v zadní části hřbitova spolu s igelitovou 
plachtou a po té částečně znovu rozfoukáno po ploše hřbitova a do 
neodstraněného křoví. Fotografie budou předány Ing. Klepáčkovi 

- úklid prvního sněhu dne 22.11. ukázal na slabinu v úklidu. Úklidový 
mechanismus během dne 2x protahoval, ale vždy jen jednu cestu a zbytek 
ponechal neošetřen 

 
 

4) OsV projednal a zajistil Mikulášskou nadílku pro děti do 15 let 
- Mikulášská nadílka se uskuteční 6.12.2008 v sále „Hubertusu“ 

v Kopaninách 
- OsV schválit nadílku i pro děti, které v průběhu roku dosáhli 15 let 
- Na nadílku bylo vyčleněno 5500 Kč. Peníze zajistí předseda OsV 
- OsV ukládá předsedovi zajistit pomoc občanů při výzdobě a úklidu sálu na 

Mikulášskou 
 
 
 
 
Zapsal: Jaroslav Škoda 
 
Kopaniny, Doubrava  22.11.2008 
 
 
 


