Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 7
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. května 2015
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Matula
Břetislav, Vlček Martin

omluvení členové OV:

0

Hosté :

ing. Majer Bohuslav, JUDr. Berger František, p. Šimíček Jaroslav, Podstavek Václav

Program:
1. Zahájení
2. Informace p. Šimíčka k akcím na Hájově
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Usnesení
1.

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

2.

Informace p. Šimíčka k akcím na Hájově
Mateřská škola - pan Šimíček informoval o stavu budovy a provedeném mykologickém průzkumu
krovů v MŠ Hájov, výsledky byly postoupeny RM k posouzení. Další záměry s možnou opravou budovy, případně
prodejem možným zájemcům se bude Osadní výbor zabývat ne některém příštím zasedání OV. Pan Podstavek
informoval opět o chystaných aktivitách MŠ a také o možnosti při možné opravě vybudování přístavku v patře ke
zvýšení kapacity. Paní Kmeťková měla dotaz, zda by na případnou opravu budovy mateřské školy nedaly využít
cílené dotace
Oprava komunikace kolem Janáků (spojovací cesta pod pozemkem ing. Hajdy a k nově stavěným
obydlím). V minulém roce bylo rozhodnuto na základě předběžné nabídky firmy Japstav o zpevnění silnice
v inkriminovaném úseku. RM i ZM schválilo k tomuto účelu částku 100 000,- Kč a odbor investic měl připravit,
jak tuto část zpevnit. Vzhledem k tomu, že pan Šimíček neměl u sebe příslušné dokumenty, slíbil je pan Jurečka
opětovně poslat (materiály byly zaslány na MÚ v květnu 2014).
Informace k opravě kulturního domu – rekonstrukce probíhá bez problémů, objevily se však některé
vícepráce, na které nejsou schváleny finanční prostředky (začištění stěn, elektrifikace apod..), na které se
pozapomnělo v původním projektu. Pan Šimíček doporučil pokud možno posunout termín dokončení a požádat Zm
při druhé změně rozpočtu.
Zatékání dešťových vod k pozemkům pí. Mutinové a p. Šrámka – pan Šimíček doporučil, aby se
dotčení obrátili přímo se stížností na odbor města.
Ujíždějící svah pod pomníkem – dokumentace k sanaci svahu je již hotová, nyní se čeká na vyjádření
majitelů pozemků (p. Böhm Petr), aby mohlo dojít k možné opravě. Dotace se zřejmě nepodaří na uvedenou sanaci
dostat.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV
Osadní výbor projednal podrobnosti ke kácení máje (1.6.2015) – o kácení se postarají dobrovolníci z OV.
Pan Berger doporučil OV zhotovit plán akcí, které by se mohly provádět do budoucna.
Pan Kocourek se zmínil o déletrvající době od nahlášení problému s místním rozhlasem a jeho opravě.

4.

Kulturní a společenské záležitosti
Dne 13.6.2015 se uskuteční zájezd Ligy žen s dětmi do ZOO Lešná v rámci oslav dne dětí.
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5.

Osadní výbor místní části Hájov

Usnesení

Členové osadního výboru Hájov, budou hlasovat a sdělí své doporučující stanovisko k případnému prodeji domu č: 52
za předpokladu, že budou detailně seznámeni s návrhem kupní smlouvy, sestavené mezi městem Příbor a kupujícím
subjektem či osobou.
Do doby, než nastane tato skutečnost, by jakékoliv doporučující stanovisko osadního výboru postrádalo pevný
základ.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 22. května 2015
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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