Město Příbor

O s a d n í v ý b o r m í s t n í č á s ti H á j o v

Zápis č. 10
zjednání Osadního výboru vHájovědne 12. srpna 2019
Přítomní členové OV:

Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Böhm Petr

Omluvení členové OV:

Opěla Ondřej

Hosté:

p. Malík Jan, p. Střelka Milan, pí. Kmeťková Ivana

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Návrh rozpočtu OV na rok 2020
3. Valašská rallye 2020
4. Rekonstrukce silnice 4806
5. Dotazy, připomínky, požadavky OV
6. Kulturní a společenské záležitosti
7. Usnesení
1.

Zahájení zasedání a schválení programu
Předseda OV p. Sýkora přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o schválení
programu schůze dle předchozí pozvánky:
Hlasování:
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Böhm Petr
Proti:
0
Zdržel se: 0
Program schůze byl schválen

2.

Návrh rozpočtu OV na rok 2020
Předseda OV s p. Šrámkem představili návrh rozpočtu na rok 2020.
Hlasování:
Hlasování OV o návrhu rozpočtu na rok 2020
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Böhm Petr
Proti:
0
Zdržel se: 0
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl schválen

3.

Valašská rallye 2020
Předseda OV tlumočil návrh pořadatelů Valašské rallye pro rok 2020. Bude se konat v neděli 29.3.2020.
Požadují schválení na uzavření komunikace v daném termínu
Hlasování:
Hlasování OV o návrhu rozpočtu na rok 2020
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr
Proti:
0
Zdržel se: Böhm Martin
Osadní výbor schvaluje požadavky na pořádání Valašské rallye 2020.
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Rekonstrukce silnice 4806

O s a d n í v ý b o r m í s t n í č á s ti H á j o v

Předseda OV informoval o chystané rekonstrukci silnice 4806, byla schůzka mezi investorem a úředníky města a
zástupci výborů, nebudou omezeny žádné výjezdy z vedlejších silnic na Hájově, budou omezeny průjezdu nákladních
automobilů a autobusů.
Investor požádal o možném využívání ploch na uskladnění materiálu při opravě silnice u pohostinství
Pan Petr Böhm informoval o špatné informovanosti občanů ohledně plánované rekonstrukci silnice přes Hájov.

5.

Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů
Paní Kmeťková sdělila připomínky správkyně Obecního domu – lavice pod pergolou začínají být poškozené,
potřebovaly by přebrousit a natřít, zjistit kdo by to mohl mít v kompetenci.
Potřebovala by opravit i samotná budova pergoly. Byla provedena oprava okapů na budově pergoly, nyní
spokojenost.
Stále není opraven betonový chodník okolo obecního domu, byla slíbena oprava již na jaře.
Byla by vhodná pasportizace stavu obecního majetku (budov) na Hájově.

Příprava poutě na Hájově pořádána dne 17.8.2019, začátek bude od 16.00 mší svatou. Hudbu zajistil p. Petr
Böhm, bude to cimbálová kapela Poštár z Frenštátu p. R, občerstvení a ostatní pohoštění je zajištěno – OV, KDU ČSL a
ČZS. Paní Kmeťková zajistila atrakce na pouť, vláček a autodrom.
Paní Petra Kuchařová zjistí možnosti opětovného účinkování divadla za Štramberka. Termín zřejmě v průběhu
měsíce listopadu.
Pan Malík zjišťoval investiční priority pro Hájov – zatrubnění příkopu a výstavba chodníku k zahradnictví, nebo
oprava návsi, popřípadě výkup pozemku pro hasičskou dráhu. Ohledně možností chodníku se domlouvá místní šetření
na místě s dotčenými lidmi.
Pan Kocourek vyslovil dotaz ohledně pojízdné prodejny – bude pokračovat znovu po prázdninách?
Pan Sýkora předložil žádost SDH Hájov na odkup pozemku č. Za účelem zřízení tréninkové hasičské dráhy. Žádost
byla předána na podatelnu města.
Hlasování:
Hlasování OV o žádosti SDH Hájov o výkupu pozemku č.
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr, Böhm Martin
Proti:
0
Zdržel se: 0
Osadní výbor schvaluje žádost SDH Hájov o výkup pozemku
Pan Sýkora informoval o umístění požadovaného kontejneru na sklo pod Kopcem u p. Kuchaře, situace je stále
v řešení a kontejner na sklo stále není na svém místě.
OV vyslovuje požadavek na Technické služby na vyčištění kanálových vpustí u cest.

6.

Kulturní a společenské záležitosti
17.8.2019 – pořádají OV s KDU ČSL tradiční pouťové odpoledne
7.9.2019 se uskuteční tradiční noční soutěž „O Hájovský pohár“

7.

Usnesení
OV vyslovuje požadavek na Technické služby na vyčištění kanálových vpustí u cest
OV požaduje po městě podporu pro zachování prodeje pojízdné prodejny
OV požaduje umístit kontejner na sklo na vymezené místo pod kopcem (naproti p. Kuchaře)

OV požaduje zajistit opravu budovy pergoly u Obecního domu, opravu lavic pod pergolou a opravu
betonového chodníku u Obecního domu
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OV schvaluje pořádání Valašské rallye 2020 přes obec Hájov
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OV schvaluje a podporuje žádost SDH Hájov o odkup pozemku na hasičskou dráhu
OV vzal na vědomí informace ohledně rekonstrukce silnice 4806
Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Böhm Petr
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení OV bylo schváleno

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov
14. srpna 2019

Ing. Ondřej Sýkora
předseda osadního výboru
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