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Zápis z veřejné schůze ze dne 4.května 2012
Přítomno 15 občanů podle prezenční listiny.
Hosté: místostarosta p.Andrt

Program:
1) Zpráva o činnost výboru od poslední veřejné schůze.včetně plnění uložených
úkolů.
2) Informace z jednání Zastupitelstva města Štětí 28.4.2012.
3) Informace o stavbě autobusové čekárny a rekonstrukci bývalé prodejny..
4) Diskuse.
5) Usnesení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru a seznámil přítomné s programem schůze. Zároveň
podal zprávu o činnosti výboru za uplynulé období.V rámci této zprávy byly zodpovězeny
připomínky z veřejné schůze 4.11..2012 a z mimořádné veřejné schůze 24.11.2012.
Zapisovatelem byl ustanoven p.David Novák
1) Zpráva o činnosti osadního výboru od poslední veřejné schůze
Výbor se sešel za toto období celkem 3x. V loňském roce v prosinci. se na své
schůzi výbor zabýval následujícím:
- Posunutí odjezdu autobusu z Radouně z 9.30 hod. na 8.30 hod. z důvodu lepší
časové možnosti obstarání nákupů ve Štětí a snížení čekací doby na zpáteční odjezd
autobusu. Záležitost byla projednána s p.starostou.
Proti tomuto záměru vznikla petice, kterou podepsali skoro všichni obyvatelé Brocna..
Chcebuze a Veselí. Podle vyjádření p.starosty Městský úřad nemůže zavést novou linku
jen pro potřebu Radouně z ekonomických důvodů. Reálně se jeví možnost použít auta,
které dováží do Radouně obědy. To však přijíždí do obce kolem 13.00 ,tedy v době, kdy
již jedou linkové spoje. Osadní výbor se proto rozhodl ustoupit od svého požadavku mimo
jiné i z toho důvodu, že již v tomto roce budou mít obyvatelé obchod v obci.
- Organizační zajištění adventního koncertu spolu se Svazem žen.
- Závěry z mimořádné veřejné schůze projednal předseda OV s p.starostou, který dále
jednal v této záležitosti se zástupci podniku Texal a Integraz. Výsledkem jednání
bylo udělení stavebního povolení. Akce „Skladování kejdy“ je prozatím zastavena
protože podnik zatím neobdržel státní dotaci.
- Předseda OV kontaktoval v záležitosti výše uvedené akce p.místostarostu
v Hostěnicích, kde je postaveno stejné skladování. P.místostarosta potvrdil značné
snížení zápachu, což ale není případ Radouně.
P.Frejlach kontaktoval svého příbuzného, který bydlí poblíž Hostěnic a ten
nedoporučuje skladování kejdy.
- Na silnici do Štětí byly v Radouni osazeny značky „Pozor chodci“. Silniční
zrcadlo bude osazeno Silniční správou do konce července.
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V tomto roce se konaly dvě výborové schůze v březnu a dubnu.
V měsíci březnu bylo projednáváno:
- Stav v přípravě rekonstrukce bývalé prodejny. V rozpočtu schváleno na
rekonstrukci 1 300 000 Kč; náklady vycházející z projektu činí 2 200 000 Kč
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na provedení rekonstrukce – vybrána firma
Arteso.
- Informace ze zasedání Zastupitelstva
* Schválení stavby autobusového přístřešku ve směru od Chcebuze.
* Posílení počtu velkoobjemových kontejnerů (vždy 2 za čtvrtletí s umístěním
u čp.42 a čp.21).
* Zřízení nadačního fondu.
* Pravidla pro poskytování peněžitých darů členům Osadního výboru.
- Plán schůzí
* výborové schůze: 27.3.,17.4.,12.6., 4.9., 6.11.
* veřejné schůze: 4.5., 19.10.
- Zajištění kominíka pro obec (čištění komínů a revize).
V měsíci dubnu bylo projednáváno:
- Zaslání požadavku pí.Vránové na zhotovení nové plakátovací plochy a
umístění dvou laviček v parku kolem soch.
- Projednání s ředitelem Texalu Ing.Pajonkem:
• zavezení děr v prostoru za bývalou školou,
• upravení cesty pro dopravu kejdy kolem haly(požadavek obyvatel
obce).
- Schválení dopisu panu starostovi s následujícím obsahem:
• umístit popisy u soch v parku (nedokončení projektu),
• obnovení odvodních příkopů u silnice ve směru od podniku Texal po
místní kostel,
• propláchnout podzemní odvody dešťové vody pod silnicí a zařadit
tuto činnost do pravidelné údržby,
• požadavek, aby policie při kontrolách v Radouni se zaměřila i na
kontrolu dětského hřiště.
- Vysoutěžená cena rekonstrukce objektu bývalé prodejny činí 1 750 000 Kč..
Zatím není znám stav odpadní jímky. Výše uvedenou cenu musí schválit na
svém zasedání Zastupitelstvo města Štětí.
- Čištění odvodních koryt na návsi budou trvale provádět Komunální služby
města Štětí.
- O pronájem rekonstruovaného objektu prodejny mají zájem 2 uchazeči, se
kterými tuto záležitost projedná p.starosta.
- Vzhledem k tomu, že se v tomto roce má dokončovat projekt ČEZu na
položení el. vedení do země, byl projednán s p.starostou požadavek na instalaci
veřejného osvětlení v parku na návsi a umístění jednoho osvětlovacího tělesa
na úsek silnice za starou vodárnou směrem na Křešov.
- V loňském roce bylo kromě stromů v parku vysázeno celkem 250 keřů.
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Plnění úkolů z veřejných schůzí uložených v roce 2011.
- Úklid vyřazeného vybavení dětského hřiště do konce roku 2011 – splněno.
- Odstranit nedostatečné osvětlení před křižovatkou v Radouni
Zabudování nového svítidla se provede v roce 2012.
.- Zveřejnit náčrt úpravy umístění tanečního parketu, který slíbil zajistit
místostarosta p.Andrt. Náčrt zatím nebyl osadnímu výboru poskytnut..
- Stav přípravy projektové dokumentace rekonstrukce objektu bývalé prodejny
byl ze strany osadního výboru prúběžně sledován.

2) Informace z jednání Zastupitelstva 26.4.2012.
- změny v zastupitelstvu – odstoupení p.Ing.Tomasche,
- společnost Lidl se připravuje darovat městu 600 000 Kč na rozvoj města,
- drogová závislost – z celého kraje jsou nejvíce postiženy Teplice a Štětí,
p.Andrt upřesnil stav a situaci v této oblasti ve Štětí,
- navýšení rozpočtu pro rekonstrukci v Radouni bylo schváleno,
- schválen název nové ulice Šípková (lokalita směrem na Stračí, kde bude stát 25
rodinných domků),
- schválení odměn pro členy osadního výboru na 100 Kč za hodinu schůze,
- informace o městském koupališti – cena projektu se navýšila o 14,5 mil. Kč
bez DPH. Město bude projekt reklamovat. – informaci doplnil p.Andrt, který
také
informoval o parkovišti v Hněvicích,
- stavba elektrárny na Labi započne v červnu,
- informace o sdružení Podřipsko – přidělená dotace čerpána z jedné poloviny.
Dá se čerpat přes program rozvoje venkova. P.Andrt objasnil činnost a
strukturu místní skupiny Podřipsko, jejímž členem je město Štětí. O členství
projevil zájem i podnik Texal.
3) Informace o stavbě autobusového přístřešku..
Rozpočet na stavbu autobusového přístřešku byl schválen. Stavba základu se bude
provádět v průběhu měsíce června. Na základ bude posazen montovaný přístřešek.
4) Diskuze
- Dotaz p.Andrta na soužití s místními Romy – podle občanů se místní Romové
neprojevují negativně a nenarušují občanské soužití. Občanům pouze vadí
nepořádek na jejich dvoře, který může být zdrojem výskytu hlodavců.
- P.Andrt informoval o stavu projektu rekonstrukce a o nutnosti upravení ceny
(vypustí se plánovaný sklad potravin).
- Občané kolektivně zdůraznili nutnost zachování prodeje potravin.
- Dotaz na vybudování odpadové kanalizace .
P.Andrt informoval o možných variantách – část obce odkanalizovat a tu část,
která bude problematická, řešit vyvážením.
.- Byla vyjádřena pochvala pečovatelské službě, která zajišťuje dovážení obědů
a dovoz k lékaři.
- Občané měli připomínky ke kvalitě lékařské péče ve Štětí – nedostatek zubních.
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lékařů. Podle p.Andrta se vedení města bude snažit o zajištění informovanosti
obyvatel v oblasti lékařské péče (dostupnost lékařů).
Připomínky k vysokým cenám autobusového jízdného a k různým cenám
u různých dopravců.
Obyvatelé upozorňují na rychle jezdící motorkáře přes obec.
Dotaz na využití průmyslové zóny naproti prádelně.
P.Andrt – pozemky jsou určeny pro využití, ale společnost Lidl má zájem
otevřít prodejnu na autobusovém nádraží.
Dotaz na opravu polních cest.
P.Andrt – připravuje se schůzka městského úřadu s podnikem Texal v této
záležitosti.

5) Usnesení.
Veřejná schůze:
Souhlasí
- se zprávou o činnosti osadního výboru od poslední veřejné schůze
- s plněním úkolů uložených osadnímu výboruUkládá
Osadnímu výboru, aby se ve spolupráci s městským úřadem snažil o co nejrychlejší
zahájení rekonstrukce objektu bývalé prodejny.
Usnesení bylo schváleno veřejnou schůzí občanů.

Zapsal: David Novák-

Schválil: Ladislav Janeček

