
Záznam z jednání  ze dne 24.11.2008 
  v kanceláři vedoucí odboru správy majetku a investic 

 
 
Účastníci jednání : 
 
Za osadní výbor Kopaniny -Doubrava.: p. Škoda, p. Imr 
Za město Aš : Ing. Lemáková, Mgr. Lemák, Ing. Sviták, p. Kinče, p. Mikulecký, Ing. 
Klepáček 
 
Předmětem jednání byla dohoda o spolupráci mezi městem Aš a osadním výborem Kopaniny-
Doubrava. Zástupci osadního výboru předložili Návrh pravidel pro práci Osadního výboru, 
Zápis č.1 ze schůze Osadního výboru, požadavky osadního výboru ze dne 14.9.2007. Na 
jednání bylo dohodnuto: 

- město Aš se vyjádří k návrhu pravidel pro práci Osadního výboru – předloží  návrh 
případných doplnění 

- budou prostudovány požadavky vyplývající ze schůze osadního výboru a požadavků 
ze dne 14.9.2007 a na příštím jednání bude předložen návrh jejich realizace 
v termínech 

- na návrh zástupců osadního výboru bude odbor správy majetku a investic zvát 
zástupce osadního výboru k výběrovým řízením, které se týkají obcí Kopaniny a 
Doubrava. V případě oprav a údržby do 20 tis. Kč bude odbor oznamovat zahájení 
práce. Odbor bude průběžně informovat o výši nákladů za provedenou údržbu a 
opravu v obcích Kopaniny a Doubrava  

- na příští jednání mezi městem Aš a osadním výborem bude přizván zástupce Ašských 
služeb, jednání se bude uskutečňovat jednou za dva měsíce 

- zástupci osadního výboru se zavázali připravit na 18.12. své další požadavky na rok 
2010     

- na jednání byl vznesen požadavek řešení nefunkčních příkopů, které realizovaly Ašské 
služby, jako nejhorší úsek je u části komunikace nad p. Zemanem 

- p. místostarosta zjistí , kdy bude zahájeno digitální vysílání a proč je rušeno analogové 
vysílání 

- na jednání byl dohodnut další termín schůzky – 18.12. od 15,00 hod  v restauraci 
Hubertus 

- za osadní výbor bude jednat p. Škoda a za město Aš  je určen p. Kinče, u tohoto 
pracovníka se budou soustřeďovat všechny informace   

 
 
 
V Aši dne 27. 11.2008    Ing. Irena Lemáková 
       vedoucí odboru SMaI 
 
 
 
 
 
 
 
V Aši dne 30.9.2008                                               Zapsala: Ing. Irena Lemáková    


