
Zápis ze schůze (19/2) Osadního výboru Matná 

konané 28. 6. 2019 od 18:00 hod. 

 

Přítomni: Libuše Kocourková, Ladislav Magyar, Simona Bohatá, Ing. Martin Šula 

Omluveni: Jan Kejval 

Občané: Martin Nečas, Ladislava Nečasová, Josef Hebr, Miloslav Kocourek, Štěpán Michal 

Zástupci města: PhDr. Jana Burianová 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu chůze  

3. Zpráva o činnosti 

4. Návrh činnosti 

5. Diskuse 

6. Usnesení 

7. Závěr 

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

2. Usnesení 19/2/1: 

Osadní výbor Matná schvaluje program schůze   4 pro, 0 proti, 0 zdrž 

3. Zpráva o činnosti 

Předseda OV Matná seznámil přítomné s průběhem jednání na schůzi předsedů osadních výborů 

v Jindřichově Hradci a s postojem představitelů města k některým návrhům na investiční akce. 

4.  Návrh činnosti 

Přítomní občané a členové osadního výboru se shodli na uspořádání akce nabílení autobusové 

zastávky.  

Dne 20. a 21. 7. je naplánovaná akce kdy dojde k vybílení zastávky zevnitř a nabílení z venku. 

K uskutečnění akce se přihlásila řada dobrovolníků ale občané budou o konání akce ještě 

informováni e-mailem. Zúčastnit se tak může každý podle svých možností a schopností.  

Město Jindřichův Hradec bychom rádi požádali o proplacení nátěrových hmot popřípadě 

nezbytných pracovních pomůcek. Zároveň bychom požádali o lavičku a odpadkový koš aby byla 

lavička a koš i uvnitř v zastávce. 

5. Diskuse 

Proběhla diskuse s tématy jako: stav návesního rybníka, občanské soužití, rušení klidu apod. 

 



6. Usnesení 19/2/2:      4 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

Osadní výbor Matná žádá město o: 

Osazení svislého dopravního značení na začátku obce směrem k Ratiboři dopravní značkou 

„začátek obce“, „průjezd zakázán“ a snížení rychlosti na návsi na 30km/h. 

Úpravu terénu v prostoru místní komunikace mezi č. p. 1 a 27. za účelem udržení 

průjezdnosti.  

Proplacení nátěrových hmot pro vybílení autobusové zastávky. (vnitřní, vnější fasádní barva a 

barva na okna o celkové hodnotě okolo 2000Kč – 3000Kč) 

Vybavení autobusové zastávky lavičkou a odpadkovým košem 

Osadní výbor Matná si stěžuje na nájemce rybníka na návsi.  

Nájemce se o rybník, z pohledu občanů, dostatečné nestará. Dochází k zarůstání rybníka 

vegetací a k množení hmyzu. Současný stav je pro občany obtěžující.  

 

7. Závěr 

 Předseda osadního výboru Matná ukončil jednání. 

  

  

Ing. Martin Šula  

předseda OV Matná                                                              

                                                                                        

  

         Jindřichův Hradec 8. 7. 2019 

 

  

 

 

 

 

 


