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 Zápis č. 48 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18.srpna 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. Feix Mirek, p. Böhm Martin  

   

Program:       

 Zahájení 

 Stavební práce a opravy na Hájově 

 Technické služby – dotazy a informace 

 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. 

 

 

 Spolupráce s kulturní komisí    

 

Na pozvání Osadního výboru se na jednání dostavili členové kulturní komise k projednání další spolupráce 

s Osadním výborem a správcem budovy. Vzhledem k nepřítomnosti správce budovy se další jednání ještě uskuteční na 

schůzce kulturní komise ve středu 20.8.2014. Dále se upřesňovaly podmínky pro pronájem prostor, případné inventarizaci 

půjčeného nádobí a následném konkrétním  předáním prostor zpět správci. Bude určena doba, po kterou se mohou 

vyzvednout klíče konkrétní osobou a stejná osoba bude zodpovědná za úklid a zpětné odevzdání klíčů správci. 

 

 

 Technické služby – dotazy na kontejner pro bioodpad  

 

Paní Volná s paní Zárubovou navrhovaly umisťování velkoobjemového kontejneru vždy týden u pomníky a 

další týden u hospody. Osadní výbor s tímto řešením nesouhlasí a navrhuje umístit ještě jeden menší uzaviratelný 

kontejner v prostoru u mateřské školky, popřípadě již nechat pro letošní rok situaci nezměněnou.  

 

Hlasování :  

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

Matula Václav 

Proti :        0  

Zdržel se :    0 

 

Paní Gřesíková informovala Osadní výbor dopisem o zabezpečení údržby před chystanými kulturními, 

společenskými a sportovními akcemi a dále  budou TS opravovat  místní komunikacíev září. 

 

  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 

Pan Jurečka informoval o předání budovy hospody firmě AV Agro k provedení další fáze rekonstrukce. 

Dne 20.8.2014 bude schůzka na dalších úpravách městského rozhlasu. Případné připomínky se mohou nahlásit 

do tohoto termínu. 

Pan Jurečka informoval o příčinách zatopení spodních prostor hospody – byla nalezena stará kanalizační 

šachtice, která byla v místech u paní Matoušové ucpána. Šachtice byla vyčištěna a plánuje se její rekonstrukce. 

Pan Kocourek upozornil na stížnosti občanů na nebezpečné zabezpečení krytu nově zbudované ČOV, která je 

uzamčena úhelníkem a hrozí velké nebezpečí úrazu, hlavně u dětí. Bylo by vhodné uzamčení krytu řešit jinak. 

V lokalitě černice u pana Zátopka čp.56 je nebezpečný úsek v okolí propustku ,při míjení se  protijedoucích 

vozidel dochází k nebezpečným situacím ,OV byl občany na tuto skutečnost upozorněn a požadujeme  návrh řešení po 

TS. 
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Pan Kuchař zmínil možnost případné zastupitelnosti paní Zárubové při hlášení v místním rozhlase – pro případ 

její déletrvající nepřítomnosti. 

Do 19.9.2014 je nutno zpracovat a předat na Městský úřad návrh rozpočtu Osadního výboru pro rok 2015. Osadní 

výbor požaduje po kulturní komisi návrh akcí a finanční rozvahy do 10.9.2014. 

Osadní výbor vyslovuje dotaz k dalšímu průběhu opravy zatékání do vinárny a o dalších plánovaných krocích 

k odstranění závady. 

 

 Kulturní a společenské záležitosti  

 

Dne 30.8.2014 se uskuteční již tradiční noční hasičská soutěž v rámci Beskydské ligy. Začátek od 20.00hod. 

 

 

 Usnesení   

 

Osadní výbor požaduje informace k dalšímu plánu oprav dámských toalet v hospodě. 

Osadní výbor ukládá kulturní komisi zpracovat návrh rozpočtu kulturní komise pro rok 2014 do 10.9.2014 . 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kocourek 

 

Hájov  26. srpna 2014                      

         Radek Jurečka 

  předseda osadního výboru      


