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Zápis č.1/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 10.1.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

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

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Výsledek jednání z MÚ ze dne 18.12.2008 – zápis 
3) Úprava pravidel pro spolupráci s MÚ 
4) Organizační 

 
 
 

1) Úkoly z minulého jednání byly splněny. 
2) Dne 18.12.2008 proběhla plánovaná schůzka mezi OsV a pracovníky MÚ Aš. Jednání se 

za OsV zúčastnili – Škoda, Imr, Blaňarová, Zaťko. Z jednání byl pořízen zápis, který 
zapsala Ing. Lemáková. OsV konstatuje, že obsah zápisu není úplný a to  

- Gesci nad spoluprací mezi MÚ a OsV převzal tajemník Ing. Sviták 
- Ing. Sviták slíbil prověřit proč nebyl odprodán pozemek pod kůlnou pí. Petře 

Dobešové (kůlna stojí vedle domu více jak 20 let) 
- Není úplný seznam zúčastněných za OsV – doplnit p. Zaťka a pí. Blaňarovou 
 
Jednání věcně zhodnotilo, případně upřesnilo, stav úkolů, které byly dříve uloženy. 
Současně Ing. Škola informoval o přípravě oprav komunikací, které poprvé začnou 
v Kopaninách a Doubravě  hned jak budou vhodné podmínky (duben  - květen). Na 
opravy je vyčleněno 500 000 Kč. Současně byla domluvena spolupráce při realizaci 
mezi OsV a Ašskými službami. 
OsV byl tajemníkem informován o možnosti realizace dotace na výstavbu kanalizace 
a vodovodu z jiných dotačních prostředků. Závěr by měl být znám v průběhu ledna 
2009. 
 

3) Na jednání 18.12. byl OsV předán upravený Návrh pravidel pro spolupráci. OsV po 
prostudování má jedinou výhradu a to 

- nesouhlas s úpravou bodu C4 a to s dodatkem „po jejich schválení v orgánech 
města“. Důvodem nesouhlasu s touto podmínkou jsou časové prodlevy 
v termínech jednání orgánů města, které by se mohly negativně projevit. OsV 
považuje tento bod za nouzový pouze pro případ zjištění nebezpečí a případné 
vyčkávání by mohlo způsobit zbytečné škody nebo újmu na zdraví. 

- S ostatním textem OsV  souhlasí a jako takovou je možno Pravidla připravit k 
podepsání 

  
4) P. Zaťko – informoval o ústním příslibu starosty Mgr. Blažka v hodnotě 200 000Kč na 

pokračování opravy zdi v Doubravě. OsV by rád znal oficielní stanovisko, neboť podle 
rozpočtu nejsou nikde taty částky ani rozsah specifikovány. 

 
 
 
Příští jednání OsV bude 1.2.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  11.1.2009 
 


