Osadní výbor Josefov
Zápis 07/2017 z jednání osadního výboru Josefov (OVJ)
dne 04. 10. 2017 v penzionu Wunsch 19:00hod
Přítomni: Karel Kulhavý, Milan Libich, Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, Aleš Hubáček, Ing. Jiřina
Jelínková, Milan Diviš, Vladimír Jirouš, Čeněk Resl, Zdeněk Jansa

Omluveni: Petra Ďurinová, Natálie Gažiová, Mgr. Stanislav Černý, Jaroslav Král
Nepřítomni: --Hosté: ---

1. Nový člen OVJ – Jiří Panenka – na návrh členů OVJ bylo hlasováno o nominaci
nového člena OVJ pana Jiřího Panenky.
Osadní výbor schvaluje nominaci pana Jiřího Panenky jako člena OVJ.
Hlasování 9-0-0
V souladu s §118 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších
právních úprav, touto dovolbou by celkový počet členů OVJ byl sudý, tudíž OVJ
sečká nominace dalšího člena, aby byl celkový počet členů výboru v souladu
s platnou legislativou, tudíž lichý.
2. Reklamace vstupních vrat kostela Nanebevstoupení Páně – byla podána
informace o proběhlé reklamaci a odstranění závad na vstupních vratech kostela
Nanebevstoupení Páně.
Osadní výbor bere na vědomí informaci o reklamaci vstupních vrat kostela
Nanebevstoupení Páně.
Hlasování 9-0-0
3. Informace o pracích na „Závlahovém systému“ na Masarykově nám.
Osadní výbor bere na vědomí informaci o stavu prací na „Závlahovém
systému“ na Masarykově nám.
Hlasování 9-0-0
4. Stav chodníku na „Metujském mostě“ – byla podána informace o propadu povrchu
chodníku ve směru na Jaroměř vpravo – ostrá hrana.
Osadní výbor požaduje informaci od OMM o možnosti opravy (termín: do
30.11.2017)
Hlasování 9-0-0

Osadní výbor Josefov
5.

Požadavek na pročistění kanálů – zhodnoceno špatné odtékání kanálů (např.
naproti Legionářovi – ul. Lidická, u Hlavní stráže – Masarykovo nám., nám. Boženy
Němcové – u č.p. 383, ulice Guldova, ul. Tyršova). Dochází k poškozování
městského i soukromého majetku v důsledku špatného odtoku vody a vzniku velkých
kaluží.
Osadní výbor požaduje informaci od TSM o možnosti pročištění kanálů,
případnou realizaci pročišťovacích prací (termín: do 30.11.2017)

6. Chodník Josefov – Rasošky – bylo diskutováno o absenci chodníku mezi
Josefovem a Rasoškami. Tato cesta je častou cestou dětí do školy.
Osadní výbor požaduje informaci od OMM o možnosti realizace chodníku mezi
Josefovem a Rasoškami (termín: do 31.12.2017)

Návrh na usnesení ZM:
•

ZM bere na vědomí zápis OVJ č. 07/2017.

Příští zasedání OVJ: 01.11.2017 v 19:00 v penzionu Wunsch
Zapsáno v Josefově dne 10.10.2017

Zapsala: Petra Šilhánová Hajpišlová
Odsouhlasil: Milan Libich, předseda OVJ

