
Zápis ze schůze Osadního výboru Matná 

konané 30. 3. 2019 od 18:00 hod. 

 

Přítomni: Libuše Kocourková, Jan Kejval, Ing. Martin Šula 

Omluveni: Simona Bohatá, Ladislav Magyar 

Občané: Olga Pražáková, Marie Magyarová, Josef Hebr, Martin Nečas, Ladislava Nečasová, 

Marie Jírová 

Zástupci města: PhDr. Jana Burianová 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu chůze  

3. Seznámení s pravidly pro činnost osadních výborů 

4. Dohodnutí termínů dalších schůzí na rok 2019 

5. Dohodnutí mechanismů pro svolání: a) mimořádné schůze, b) veřejné schůze 

6. Návrhy investičních priorit  

7. Připomínky členů 

8. Diskuse 

9. Usnesení 

10. Závěr 

 
1. Předseda OV přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. 

2. Usnesení 19/1: 

Osadní výbor Matná schvaluje program schůze   3 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

3. Seznámení s pravidly pro činnost osadních výborů proběhlo již v předstihu  

prostřednictvím e-mailu. Občanům kteří odevzdali svoji e-mailovou adresu byla rozeslána 

naskenovaná pravidla po činnost osadních výborů a každý tak měl možnost se s pravidly 

seznámit individuálně. 

4.  Byly navrženy následující termíny konání schůzí osadního výboru (jaro, léto, podzim, 

zima vždy 18:00 v bývalé hasičské zbrojnici) 

Léto  22. 6. 2019 

Podzim 21. 9. 2019 

Zima  21. 12. 2019 

Usnesení 19/2: 

Osadní výbor Matná schvaluje termíny schůzí pro rok 2019 3 pro, 0 proti, 0 zdrž. 



5. Přítomní občané z Matné se shodli na mechanismu pro svolávání schůzí. Schůze 

osadního výboru (řádné, mimořádné, veřejné) budou nadále svolávány výhradně 

prostřednictvím e-mailu některým z členů osadního výboru. 

Usnesení 19/3: 

Osadní výbor Matná schvaluje mechanismus pro svolávání schůzí osadního výboru. 

3 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

 

6. Proběhla diskuse přítomných občanů z níž vyplynuly následující priority, které bude 

potřeba v budoucnu realizovat.  

Usnesení 19/4: 

Osadní výbor Matná navrhuje zařadit následující body při nejbližší možné příležitosti do 

plánu rozpočtu města. 

3 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

 

1. Doplnit chybějící dopravní značku „Průjezd zakázán“ na výjezdu z obce směs 

Ratiboř 

2. Odstranění torza sloupu veřejného osvětlení na návsi (před č. p. 5) 

3. Doplnění druhého kontejneru na plasty  

4. Zavedení trvalé linky MHD 

5. Údržba zastávky MHD 

6. Zbudování dětského hřiště 

7. Zbudování odpočívadla a informačního panelu pro cyklisty 

8. Častější sečení trávy (nejméně 3x ročně) 

9. Celková revitalizace návsi 

10. Zbudování víceúčelového objektu 

11. Přesunutí stání pro kontejnery a vybudování přístřešku pro kontejnery 

12. Analýza dopravní situace za účelem snížení rychlosti v obci  

13. Oprava komunikací prostřednictvím pokládky nových asfaltových povrchů v celé 

obci 

14. Výstavba kanalizace 

 

7. Připomínky 

Pan Josef Hebr doporučuje všem občanům Matné prostudovat zejména § 127 zákona č. 

40/1964 Sb. občanský zákoník (1964-2013) týkající se sousedských vztahů. 

Usnesení 19/5: 

Osadní výbor Matná bere připomínku na vědomí   3 pro, 0 proti, 0 zdrž. 



10. Závěr 

 Předseda osadního výboru Matná ukončil jednání. 

  

  

Ing. Martin Šula v.r. 

předseda OV Matná                                                              

                                                                                        

  

         Jindřichův Hradec 5. 4. 2019 

 

  

 

 

 

 

 


