Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 44
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 14.dubna 2014
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Petr Karel,
Matula Břetislav,

omluvení členové OV:

0

Hosté :

ing. Strakoš Milan, pí. Gřesíková

Program:
 Zahájení
 Technické služby – dotazy a informace
 Zajištění investičních akcí pro letošní rok
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


Zahájení
Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné členy OV a hosty a zahájil nové jednání OV.



Technické služby – dotazy a informace

Členové OV vznesli dotazy na ředitelku TS na umísťování kontejnerů na bioodpad – stejně jako v minulém
roce. Budou umístěny od května i případně na delší dobu a i dle počasí.
Požádali jsme o úpravu prostranství a sečení travnatých ploch na výletišti před plánovanými akcemi – stejně
jako v minulých obdobích.
Byl vznesen požadavek na zabezpečení fotbalové branky na výletišti na straně od Matoušů – zabezpečení bylo
někým odstraněno.
Bude provedena kontrola a revize instalovaných dětských prvků, poškozené, nebo nevyhovující budou
nahrazeny novými.
Taktéž budou provedeny kontroly laviček před kulturním domem, některé budou opraveny a bude nutné
provézt jejich pevné uchycení.


Zajištění investičních akcí pro letošní rok

V letošním roce nás čeká několik investičních akcí. Požádali jsme ing. Šimíčka o informace a případných
termínech realizací těchto akcí – i vzhledem k plánovanému využívání některých prostor nájemci a plánovaných akcí
OV a Kulturní komisí.
ad 1) Kulturní dům – stav je nyní v dopracování dokumentace a přípravě vyhlášení veřejné zakázky – to by
mělo probíhat do 20.5.2014. Následně se uvidí dle výsledků výběrového řízení
ad 2) Komunikace – již je vybraná firma na realizaci a termínově probíhá slaďování termínů s dalšími akcemi
na městě. Do letních prázdnin by měla být akce realizována.
ad 3) Zatékání do vinárny – již se začaly hledat případné příčiny a místo, odkud k zatékání dochází. Byla
použita kamera i chemické rozbory, prozatím se ale k nejpravděpodobnější příčině (odpad z umývadla na dámském
WC) nelze dostat. Jako krajní možnost se následně jeví nutnost rozkopání podlahy na sociálkách.
ad 4) Pergola, rampa, ČOV – příprava na instalaci je hotova, bude realizována zároveň se stavbou kanalizace a
ČOV. Zahájení je plánováno ve 20. týdnu a dokončení v 24. týdnu.
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Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Jurečka přednesl žádost ředitelky Mateřské školy o zřízení přechodu pro chodce mezi budovou školky a
školním hřištěm. O podpoření žádosti hlasovali členové OV:
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav, Petr Karel,
Matula Václav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Pan Václav Matula připomenul instalaci zábradlí u vchodu do pohostinství. Instalace byla slíbená v minulém
ročním období, ale realizace se neuskutečnila.
Pan Jurečka zmínil žádost o dokončení zpevnění plochy cesty od pana Gustava Matuly po cestu p. Bronislava
Koláře (kolem p. Janáka).
Pan Kuchař připomenul nutnost posouzení a případné natření plechové střechy nad sálem Kulturního domu,
která již nebyla mnoho let ošetřena.



Kulturní a společenské záležitosti
30.4.2014 bude tradiční stavění máje, zajistí Kulturní komise a místní mládež
Dne 5.5.2014 se uskuteční oslava 69. výročí osvobození Hájova u Pomníku padlých.
Dne 10.5.2014 pořádají hasiči tradiční Floriánkovo posezení při guláši



Usnesení
Osadní výbor souhlasí s žádostí MŠ o realizaci přechodu pro chodce

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 18. dubna 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru

Strana 2 (celkem 2)

