Město Příbor

Osadní výbor místní části

Hájov

Zápis č. 47
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 21.července 2014
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Pavel Kocourek , Karel Petr

Hosté :

p. Šrámek,

Program:
1. Zahájení
2. Stavební práce a opravy na Hájově
3. Technické služby – dotazy a informace
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV
5. Kulturní a společenské záležitosti
6. Usnesení
1.

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

2.

Stavební práce a opravy na Hájově

Předseda OV seznámil členy OV, že v KD proběhla tlaková zkouška odpadního potrubí .Zkouška byla prováděna pod
úrovni podlahy .Byl doložen protokol , který konstatoval ,že potrubí nevykazuje netěsnost(pod úrovní podlahy) .OISM
bude pracovat na zjištění příčiny.
Výletiště.
Kanalizace a ČOV jsou dokončeny v termínu a firma JAPSTAV nás vyzvala v souladu se smlouvou k převzetí.
Fyzická přejímka proběhne v tomto týdnu .Osadní výbor má připomínky k úpravám povrchů a požaduje po OISM aby
připomínky projednal s dodavatelskou firmou.
Rampa.
Dokončeno a převzato 20.6.2014. Lze užívat.
Stavební úpravy KD
Vybrán zhotovitel
Podepsána smlouva
Připravuje se předání staveniště, ke kterému zástupce OV přizveme.
Dopravní značení před hasičárnou.
Řešení, na kterém jsme se dohodli na posledním zasedání OV bylo zkresleno a je požádána Policie ČR, DI v Novém
Jičíně o stanovisko.
Dopravní režim na místní komunikaci u MŠ.
Byla objednána studie. Po předání prvního návrhu ze strany projektanta Vám bude zaslána ke konzultaci.
3.

Technické služby – dotazy a informace

Uskutečnila se schůzka s pí. Gřesíkovou, kde byla seznámena s požadavkem na obnovení žlábku na odvádění
vody u p. Jiřího Matuly na Černicích a o řešení zatékání vody ze silnice od školky k p. Liboru Sýkorovi.
Osadní výbor schválil převod určité částky z rozpočtu OV na zhotovení podkladu obecní cesty u nově
stavěných domů v lokalitě pod p. Hajdou. Stavějí se nyní 4 nové domy a bude třeba zajistit k nim příjezdové cesty. Nyní
se dá využít nabídky a stavební techniky firmy Japstav, která nyní na Hájově provádí stavební práce.
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Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav, Petr Karel, Ma tula Václav
Proti :
0
Zdržel se : 0

4.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Šrámek požádal o prověření možnosti přidání ještě jednoho kontejneru na bioodpad do prostoru u školky
Pan Jurečka informoval o dokončení a dopsání kroniky obce do konce roku 2013, budou se ještě doplňovat
malé dodatečné informace a poté bude kronika zpracována i do elektronické podoby.

5.

Kulturní a společenské záležitosti

Členové kulturní komise požadovali vysvětlení ohledně povinností a kompetencí správce obecního domu
Hájov. Pan Šrámek seznámil OV s jeho činností při správě obecního domu.

Usnesení
Pan Šrámek požádal o prověření možnosti přidání ještě jednoho kontejneru na bioodpad do prostoru u
školky
Osadní výbor požaduje po TS opravu cest v lokali Hájov.
6.

Zapsal: Radek Jurečka
Hájov 24.července 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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