Osadní výbor Josefov

Zápis 5/2015 z jednání osadního výboru Josefov (OVJ)
dne 03.06.2015
v penzionu Wunsch od 18:00hod

Přítomni: Karel Kulhavý, doc. Stanislav Černý, CSc., Vladimír Jirouš, Dominik Reich, Ing.
Jiřina Jelínková, Tomáš Štádler, Jaroslav Král, Milan Libich, Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová,
Čeněk Resl, Petra Ďurinová
Omluveni: Rudolf Polák, Zdeněk Jansa, Aleš Hubáček
Nepřítomni: Lenka Bašová
Hosté: Bc. Petr Kalhous, Mgr. Smolová Trávníčková

Program jednání:
•

Předseda OVJ přednesl návrh OŽ MěÚ Jaroměř na umístění nových sběrných
míst na tříděný odpad, a to včetně nákresu a fotodokumentace. OVJ poukazuje na
nutnost upřesnění, či přemístění sběrného místa na Riegerově náměstí – nejasný
mapový nákres.

•

Prašné komunikace v Josefově – (Stavební u č.p.7, část Okružní u č.p. 245, 244 a
za Čtvercovými kasárnami u č.p. 313) OVJ doporučuje výše popsané cesty
zahrnout do soupisu prašných komunikací v Jaroměři a Josefově.

•

Informace ze zasedání skupiny Pro rozvoj Josefova – předseda OVJ informoval o
propagační akci v rámci akce Oživlý Josefov. Propagační akce s názvem Den pro
Josefov – VIP akce pro možné budoucí investory a donátory.

•

Schůzka o Informačním systému - předseda OVJ informoval o uskutečněné
schůzce mezi Ing. Jiřím Klepsou (starostou města), Bc. Ondřejem Mundlem (vrstr.
MP), Milanem Libichem (předseda OVJ) – schůzka byla svolána kvůli potřebě
řešit ve městě Informační systém – jak informovat občany o mimořádných
událostech. Navržené varianty – motorová siréna, sms informace, elektronická
siréna – mluvené slovo, MIS – místní informační systém (bezdrátový rozhlas).
OVJ doporučuje variantu MIS.

•

doc. Stanislav Černý, CSc. podal informaci o situaci s nabídkou bydlení pro krajany
z oblasti Dombasu. Toto doplnila Mgr. Šilhánová Hajpišlová s informací o systému
podávání nabídek a postupu prací na nabídce za město Jaroměř.

Osadní výbor Josefov
•

OVJ apeluje na opravy chodníků v Josefově. OVJ požaduje informaci od TSM
Ing. Hany Paulusové o plánovaných opravách chodníků v Josefově.

Návrh na usnesení ZM:
•
•

•
•
•

ZM bere na vědomí zápis 5/2015 z jednání OVJ Josefov ze dne 03.06.2015.
ZM ukládá místostarostovi města Jaroměře Jiřímu Kubinovi zahrnout do
seznamu prašných komunikací ul. Stavební u č.p.7, část Okružní u č.p.245, 244
a za Čtvercovými kasárnami u č.p. 313. (do 30.06.2015)
ZM bere na vědomí doporučení OVJ k řešení informačního systému MIS –
místní informační systém.
ZM ukládá vrstr. Bc. Ondřeji Mundlovi zajistit cenové a technické nabídky na
MIS – místní informační systém. (do 31.12.2015)
ZM ukládá ředitelce technických služeb Ing. Haně Paulusové informovat OVJ o
plánovaných opravách chodníků v Josefově. (do 31.07.2015)

Zapsáno v Josefově dne 08.06.2015
Zapsala: Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová

