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Zápis ze společného jednání OsV Kopaniny, Doubrava a MÚ Aš
Dne: 22.9.2010
Přítomni: MÚ - Ing. Karel Sviták, Pavel Kinče
AS Aš – Karel Škola
OsV – Jaroslav Škoda, Zdeněk Imr, Miroslav Hilf, Marián Rewczuk
1) Byl projednán zápis OsV č.7 ze dne 4.9.2010. Současně byly OsV předány dokumenty:
- Záměr pronajmout nemovitý majetek Města Aš
- zápis z kontroly stromů v Kopaninách provedené AOPK KV.
2) Ing. Sviták informoval o nutnosti změn spolupráce pro příští období vyplývající z razantního
poklesu prostředků. Bylo dohodnuto:
- Společné schůzky se budou konat 1x za půl roku, veškerá činnost bude směrována přes
koordinátora za MÚ
- Zápis ze společného jednání bude nadále provádět OsV, na MÚ bude zasílat
- Požadavek na finance pro Osv dodávat v kopii i tajemníkovi MÚ (pro rok 2011 byla žádost
na 25000 Kč již podána k rukám Ing. Klepáčka)
- Veškeré požadavky obyvatel Kopanin a Doubravy (rozumí se stavební požadavky, opravy
a údržba majetku a ploch ve vlastnictví města Aše) půjdou jen přes OsV. Bez projednání
v OsV nebudou akceptovány
- V zápisech OsV bude zaveden bod Požadavky, kde budou zaneseny požadavky na MÚ.
Budou uváděny nové + nevyřízené
3) Organizační
Ing. Sviták informoval o rekonstrukci silnoproudých rozvodů. Podle ZČE se bude konat
v letech 2012 až 2013
- Reakce z kopaninských stránek na prodej pozemků za 10 Kč pro Povodí Ohře. Ing. Sviták
– jedná se akci rekonstrukce Haštrova připravovanou Povodím Ohře
- Zimní údržba – dle informace p. Školy bude zimní údržba probíhat stejně jako uplynulá,
nové požadavky projednány (viz. bod Požadavky)
4) Požadavky na MÚ
- Pí. Vaváková – v rámci zimní údržby provádět úklid sněhu na příjezdu k obydlí
- P. Štěpánek, Doubrava – vybudovat osvětlení na přístupové komunikaci
- Oprava zdi hřbitova v Doubravě u vstupní brány. Velké trhliny
- Pokosit křoviska pod zámkem v Doubravě kolem studny
- Uplatnit u Krajské správy silnic požadavek na opravu silnice do Bad Elsteru. Za mostem
v Doubravě se silnice propadá a při deštích je silnice zaplavená a nebezpečná
- Pokosit a vyčistit prostor kolem kašny v Kopaninách

Zapsal: Škoda, Imr
Kopaniny, Doubrava 22.9.2010

