Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 1
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 24. listopadu 2014
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Vlček Martin, Šrámek Jaroslav

omluvení členové OV:

Kmeťková Ivana, Matula Břetislav

Hosté :

ing. Majer Bohuslav

Program:
1. Zahájení
2. Představení plánu práce na příští rok
3. Kulturní komise
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV
5. Kulturní a společenské záležitosti
6. Usnesení
1.

Zahájení

Předseda OV p. Jurečka přivítal hosty a poté představil všechny přítomné členy OV a zahájil jednání nového
Osadního výboru.

2.

Představení plánu práce na příští rok

Pan Jurečka seznámil nového pana starostu s plánem práce Osadního výboru na Hájově, zvyklosti
pravidelných schůzek a vyjádřil přesvědčení, že nás bude pan starosta navštěvovat pravidelně.
Jako jednací den bylo všemi přítomnými schváleno opět pondělí, termíny a časy jednání jsou uvedeny
v přiložené příloze Plánu práce OV na 1 pololetí 2015.

3.

Kulturní komise

Byla nastíněna možnost nového fungování Kulturní komise, kdy by se schůze Osadního výboru a Kulturní
komise spojily – každé dva měsíce by se před zasedáním Osadního výboru konala schůze s Kulturní komisí.
Finanční zajištění kulturních akcí i s případnými výnosy na Hájově slíbil starosta prověřit s příslušnými
pověřenými referenty, aby bylo vše v souladu s pravidly města.

4.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Majer poděkoval za pozvání na schůzi OV a přislíbil pomoc při příležitostných problémech na Hájově.
Informoval o dalším zasedání Zastupitelstva města, kde bude schválen rozpočet na rok 2015. Také zmínil a pozval
přítomné na prezentaci projektu „Tajemná zahrada“, která bude 2.12.2014.
Osadní výbor informoval starostu a požaduje, aby MÚ požádal Okresní správu silnic o opravu silnice vedoucí
přes obec, je již v havarijním stavu.

-

-

Pan Šimíček informoval o opravách a akcích provedených nebo v realizacích :
Kulturní dům – dokončená střecha a přístavba, provedena sanace obvodní zdi. Bude nutné zajistit temperování
a větrání nové přístavby
Kanalizace – byla opravena stará šachta pod kulturním domem, ještě bude instalována uliční vpusť u
kulturního domu
Dopravní značení – bylo provedeno u hasičárny, ještě bude doplněno. Bylo posunuto značení začátek a konec
obce směrem od rybníků.
Sesuv svahu – je svoláno jednání s majiteli pozemků, správou silnic a s geologem.
Byla provedena revize plynového kotle v Obecním domě
Paní Gřesíková informovala o akcích Technických služeb na Hájově :
Bude proveden úklid listí na chodnících a výletišti
Bude proveden poslední svoz velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad. Veliké poděkování OV za
tuto službu.
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V rámci možností proběhla oprava cest recyklátem. Stále požadujeme opravu silnice u nových domů pod p.
Hajdou
Informace o prodeji štěpky a deratizačních přípravků
Zimní údržbu bude na Hájově zajišťovat p. Petr Sýkora
Osadní výbor požaduje instalaci nového kolotoče místo odvezeného starého kolotoče

5.

Kulturní a společenské záležitosti
Dne 6.12.2014 bude tradiční Mikulášská nadílka, tentokrát s rozsvěcením vánočního stromu.
Dne 7.12.2014 pořádají hasiči Valnou hromadu

6.

Usnesení
Osadní výbor požaduje zahájit jednání o opravě okresní silnice vedoucí přes obec
Osadní výbor požaduje instalaci nového kolotoče před kulturním domem

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 24. listopadu 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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