Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 45
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19.května 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, p. Šrámek, p. Vlček

Program:
 Zahájení
 Zhodnocení Valašské rallye
 Technické služby – dotazy a informace
 Investičních akce - průběh
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


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



Zhodnocení Valašské rallye

Pan Vlček informoval přítomné o zdárném průběhu Valašské rallye, dle dostupných informací žádné závažnější
problémy nevznikly. Po skončení byly i v krátkém čase uklizeny veškerá prostranství. Pan Václav Matula pouze
upozornil, že někteří z diváků obsadili prostory, který byl v soukromém majetku a nebyl dostatečně označen. Pořádání
závodu bylo obyvateli i členy OV hodnoceno kladně.


Technické služby – dotazy a informace

Technické služby začaly s instalací nových laviček před kulturním domem – požadujeme vzhledem
k příznivému počasí brzké dokončení.
Byla provedena výsadba okrasných květináčů, bohužel se zapomnělo na květináč pod vývěsní skříňkou. Dále
členové OV upozornili, že prozatím nedošlo Technickými službami k opětovnému ustavení květináčů na svá místa –
žádáme o nápravu.


Investičních akce - průběh

Oprava cesty na Černice – již bylo provedeno frézování starého povrchu a pokud počasí dovolí v nejbližších
dnech bude provedena pokládka nového povrchu.
Montáž rampy u obecního domu již byla zahájena – do poloviny června by měla být hotova.
Instalace ČOV – firmě Japstav již bylo předáno staveniště a byly zahájeny práce na kompletní instalaci, která
by měla být hotova do konce června.
Na kulturní dům se vypisuje veřejná zakázka na opravu KD a po jejím schválení se předpokládá brzké
dokončení .



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Příprava dětského dne - 14.6.2014 – je již schválený program i účinkující, Kulturní komise společně s Ligou
žen obstarají občerstvení.
Suterén KD (vinárna) byla k 1.5.2014 předána k užívání OV, byl proveden zápis z předávání a dokumentace
stavu vinárny. Správcem prostor byl určen p. Šrámek, bude v co nejkratší době zhotoven a schválen provozní řád.
Pan Šrámek informoval členy OV o stavu venkovních prostor kolem pergoly, i o údržbě pergoly samotné.
Upozornil i o nutnosti opravy laviček i kompletních setů.
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Paní Kmeťková zmínila upozornění pana Göttlichera, že je již opět zanesen příkop u p. Josefa Kuchaře a žádá
případně odstranění nánosů.
Pan Jiří Kuchař opětovně upozornil na nutnost zapínání jednoho světla společně s pouličním osvětlením na
výletišti.
Členové OV upozorňují na výrazně zhoršující se stav státní okresní silnice vedoucí napříč celou vesnicí. Bylo
by vhodné začít jednání k postupné opravě této silnice.



Kulturní a společenské záležitosti
Dne 14.6.2014 se uskuteční Dětský den s bohatým programem a velkou řadou atrakcí.



Usnesení
Osadní výbor upozorňuje na výrazně zhoršující se stav státní okresní silnice a žádá o jednání vedoucí k její

opravě

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 22. května 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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