Osadní výbor Josefov
Zápis 09 /2017 z jednání osadního výboru Josefov (OVJ)
dne 06. 12. 2017 v penzionu Wunsch 18:00hod
Přítomni: Karel Kulhavý, Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, Ing. Jiřina Jelínková, Milan Diviš, Vladimír
Jirouš, Čeněk Resl, Mgr. Stanislav Černý, Jaroslav Král, Milan Libich, Zdeněk Jansa

Omluveni: Petra Ďurinová, Aleš Hubáček, Natálie Gažiová
Nepřítomni: --Hosté: Bc. Petr Kalous, Jiří Panenka

1. Odstoupení členky OVJ Petry Ďurinové z členství v OVJ na vlatní žádost – dne
20.11.2017 dočel do e-mailové schránky OVJ mail s žádostí o ukončení členství
v OVJ od paní Petry Ďurinové.
OVJ schvaluje odvolání paní Petry Ďurinové z funkce členky OVJ.
Hlasování 10-0-0

2. Projednání přijetí nového člena OVJ pana Jiřího Panenky.
OVJ navrhuje jako nového člena OVJ pana Jiřího Panenku.
Hlasování 10-0-0

3. Informace o průběhu prací na Masarykově náměstí – práce budou probíhat ještě
v roce 2018.
OVJ bere na vědomí informaci o průběhu prací na Masarykově náměstí.
Hlasování 10-0-0
4. Masarykovy sady – byla podána informace o parkování vozidel v Masarykových
sadech. OVJ spatřuje jako špatný stav využívání Masarykových sadů v Josefově
některými občany. Došlo k navážce štěrku na okraj sadů (černá skládka), parkuje se
na zatravněných plochách, apod. OVJ apeluje na dohled nad parkováním
v Masarykových sadech další postupy v souladu s právními předpisy (MP, OŽP).
OVJ bere na vědomí informaci o chování některých občanů v Masarykových
sadech.
Hlasování 10-0-0

Osadní výbor Josefov
5. Technický stav pevnostních bran – OVJ byla podána informace, že technický stav
pevnostních bran je dlouhodobě špatný, možná místy až havarijní. OVJ požaduje od
OMM informaci (do 31.03.2018) stran vlastnění jednotlivých bran, následně prověření
statického stavu bran a klemboví v sálech pod branami. Primárně je nutné objasnit,
kdo je majitel bran a kdo bude řešit špatný technický stav.
OVJ požaduje zajištění informace o vlastnických poměrech u pevnostních bran
od OMM MěÚ Jaroměř, formou e-mailové informace na adresu
OVJosefov@seznam.cz do 31.03.2018.

Návrh na usnesení ZM:
•
•
•

ZM bere na vědomí zápis OVJ č. 09/2017.
ZM odvolává paní Petru Ďurinovou z funkce členky Osadního výboru Josefov.
ZM volí za člena Osadního výboru Josefov pana Jiřího Panenku.

Příští zasedání OVJ: 07.08.2018 v 18:00 v penzionu Wunsch
Zapsáno v Josefově dne 09.12.2017

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

