Zápis

z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregion Třemšín
konané dne 24.4.2018

v restauraci New Romance v Rožmitále pod Třemšínem

Přítomni: Petr Hlinka, Markéta Balková, Jaroslav Hudeček, Ing. Josef Vondrášek, Ing.
Pavel Hutr, Bohumír Vítek, pí Blanka Strnadova, Ing. Karel Daniel

Omluveni: Ing. Zuzana Šourková, p. Jan Kodat
Přizváni: Ing. arch. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel, p. Jan Liebner - Arcibiskupství

pražské, Mgr. František Žán - Městské kulturní středisko, Ing. Petr Jarosil Infocentrum

Program:

l. Zahájení
2. Ukázka zařízení na opravy místních komunikací
3. Prezentace připravované rozhledny na Třemšíně
4. Příprava tisku brožury
5. Diskuze

l. Zahájení

Valnou hromadu Svazku zahájil a řídil předseda Ing. Josef Vondrášek. Seznámil
přítomné s programem jednání a nechal o něm hlasovat.
Hlasování: všichni PRO

2. Ukázka stroje na opravy místních komunikací

Na parkovišti u Podzámeckého rybníka pracovníci Technických služeb provedli
ukázku opravy komunikace zařízením Infraset.

3. Prezentace Dnpravované rozhledny na Třemšíně

Na jednání byli přizváni autoři projektu - Ing. arch. Jan Brotánek a Ing. arch. Jan
Karel a zástupce investora a majitele pozemku p. Jan Liebner z investičního
odboru Arcibiskupství pražského.
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p. Liebner:
Studie rozhledny arch. Brotánka byla vybrána jako vítězná. Studie byla
projednána nejprve se všemi dotčenými orgány, teprve poté byl vypracován
projekt. Jednání jsme začínali u archeologů - archeologický průzkum na samém
vrcholu by byl extrémně finančně i časově náročný. Navíc doprava materiálu přes
můstek by byla rovněž těžko realizovatelná. Proto bylo rozhodnuto, že rozhledna
bude umístěna na loučce mezi kapličkou a vrcholem - v místech, kde je dnes
umístěno posezení.
arch.Brotánek:

Rozhledna bude sestrojena z kovových a dřevěných prvků - ocelové prvky budou
použity u vodorovných konstrukcích, dřevěná loupaná kulatina ve svislých
konstrukcích.

Výška rozhledny bude 30 m na podlaze ochozu - vyměřeno vzhledem ke vzrůstu
okolních stromů [stáří stromů je takové, že by přírůstky měly být minimální).
Dřevo použité na stavbu rozhledny bude pocházet z místního polesí.
V tuto chvíli se vyřizují všechna potřebná povolení, do konce roku by mělo být
zadministrováno a k realizaci by mělo dojít v příštím roce.
p. Liebner:

Předpokládáme, že se na rozhledně nebude vybírat vstupné, problematické by
bylo i umístění kasičky na dobrovolné vstupné. Uvažujeme o možností příspěvku
formou např. dárcovské SMS). Ve vstupní částí rozhledny bychom chtěli umístit
informační panely o historii Třemšína, o výstavbě rozhledny apod.
Ing. Vondrášek dal po projednání hlasovat o návrhu usnesení:
Členské obce Svazku obcí Mikroregion Třemšín poskytnou investorovi
výstavby nové rozhledny na vrchu Třemšín Arcibiskupství pražskému
finanční příspěvek ve výši 150,- Kč/1 občana Mikroregionu Třemšín (80,Kč/obyv. z rozpočtu mikroregionu + 70,- Kč/obyv. z rozpočtu obcí).
Hlasování: VŠICHNI PRO
Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno.

4. Příprava tisku brožury
Mgr. Zán:

Připravil jsem návrh - zatím jen vzhledu brožurky - měla by mít kapesní
provedení, podkladem letecký snímek konkrétní obce + další fotky + textová
prezentace každé obce. Prosím o zaslání textů do 31.5.2018.
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5. Diskuze

Ing. Vondrášek:

Při minulých jednáních jsme mluvili o výjezdním zasedání. Navrhuji exkurzi do
obce Ratíškovice [okres Hodonín) v termínu 31.8. - 2.9.2018.
V tomto roce Město Rožmitál p. Tř. vydává stolní kalendář ke 100. výročí vzniku

Československa. Týdenní stolní kalendář s obrázky pana Miroslava Haška
vydáváme ve spolupráci s paní Světlou Koránovou. Výrobní náklady kalendáře
vychází na 55,- Kč/kus. Obce Mikroregionu si mohou objednat pro svoji
prezentaci.

pí Strnadova:
Objednávám pro Vranovice 120 kusů.
Ing. Vondrášek:

Zvu všechny na jubilejní 30. Festival dechových orchestrů ZUŠ, který se bude
konat 20.5. a Slavnost královny Johanky, která se bude konat 16.6.
pí Strnadova:

Zvu všechny na oslavy 700. let založení obce Vranovice, které se budou konat 6.7.

Zapsala: Marcela Sladká
2.5.2018

Ověřovatelé:

•/

pí Markéta Balková

<^s/

Ing. Pavel Hutr

Ing. Josef Vondrášek
předseda Svazku
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