Osadní výbor Josefov

Zápis 6/2015 z jednání osadního výboru Josefov (OVJ)
dne 01.07.2015
v penzionu Wunsch od 18:00hod

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

Projednání neomluvených neúčastí na zasedáních OVJ paní Lenky Bašové –
OVJ se jednohlasně shodl na tom, že navrhne Zastupitelstvu města Jaroměř odvolat
paní Lenku Bašovou z funkce členky OVJ.

•

Projednání přijetí nového člena OVJ pana Milana Diviše.

•

Informace o areálu Korunních hradeb a záměru firmy STAVIBET – předseda OVJ
informoval o záměru firmy STAVIBET, která by ráda odkoupila areál Korunních
hradeb II. – levá strana. OVJ se vyjádřil ve smyslu zachování stávajícího stavu, tj.
areál v majetku města Jaroměř. Jednak z důvodu zachování celistvosti areálu,
možnosti rekonstrukce například z fondu regenerace. Tento názor plyne i
z dosavadních zkušeností s užíváním firmou STAVIBET.

•

Materiály a informace k akcím v Josefově – OVJ znovu připomíná svou žádost,
která již jednou byla projednána ZM, kdy žádá jednotlivé odbory městského úřadu o
to, aby informovaly OVJ prostřednictvím předsedy OVJ Milana Libicha o akcích
realizovaných v Josefově.

•

Stav sadů TGM – po stížnostech občanů Josefova se OVJ obrací na OŽP
s otázkami:

•

-

Kdo uvede sady TGM do původního stavu po proběhlých pracech?

-

Jak bude řešen stok vody z vozovky v zimních měsících (slaná voda)?

-

Bezpečnost trativodu v sadech TGM?

Stav parku na nám. Boženy Němcové – před „zbrojákem“ – žádost na TSM –
zasypání děr a srovnání terénu.

Osadní výbor Josefov
•

Stav prací na Masarykově nám. – dotaz na OŽP – závlaha a obrubníčky

•

Ocenění pana Valdimíra Jirouše za přínos Josefovu – OVJ dává podmět orgánům
města a vedení města na zvážení možnosti ocenit pana Vladimíra Jirouše (autora
modelu Josefova) za přínos a zviditelnění Josefova.

Návrh na usnesení ZM:
ZM odvolává paní Lenku Bašovou z funkce členky Osadního výboru Josefov.
ZM volí za člena Osadního výboru Josefov pana Milana Diviše.
Příští zasedání OVJ: 02.09.2015
Zapsáno v Josefově dne 13.07.2015
Zapsala: Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová

