Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 12
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19. října 2015
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

Kuchař Petr

Program:
 Zahájení
 Zhodnocení krmáše, příprava divadelního představení
 Informace předsedy OV
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



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



Zhodnocení krmáše, příprava divadelního představení

Pan Kuchař zhodnotil pořádání a účast lidí na tradičním krmáše, dle jeho sdělení byla účast největší za posledních
20 let. Pro pořádání příštího krmáše by pan kuchař přivítal pomoc nějaké složky. Osadní výbor vyjadřuje poděkování
panu Kuchařovi za uspořádání Krmáše. Jedinou kaňkou bylo nemožnost přihlášení se na městě a připojení se k elektrické
energii pro obsluhy přijetých atrakcí.
Další připravovanou akcí bude divadelní představení divadla Štramberk, které se uskuteční dne 31.10 2015. Pan
Kuchař přislíbil zajistit občerstvení pro účinkující (cca 50 osob), osadní výbor souhlasí s částkou 3000,- Kč na občerstvení
z rozpočtu OV. Převlékání a zázemí pro účinkující bude zajištěno v rekonstruované vinárně.



Informace předsedy OV

Předseda OV pan Jurečka informoval o stanovení data k inventarizaci majetku na 23.10.2015
Probíhá příprava na pořádání XI. Obecního plesu na Hájově, do další schůze OV připraví p. B. Matula podklady
pro tento ples. Osadní výbor zajistí kulturní program na ples. Datum pořádání je stanoven na 16.12016.



Dotazy, připomínky, požadavky OV
Pan Kocourek informoval o nefunkčním veřejném osvětlení na sloupech 2-41 a 2-42 u p. Kuchaře.
Byla provedena oprava cesty na Černice – popraskaná vozovka – v rámci reklamačního řízení.
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Kulturní a společenské záležitosti
Dne 31.10.2015 bude divadelní vystoupení divadla Štramberk od 18.00 hodin.



Usnesení
Osadní výbor vyslovuje poděkování panu Petru Kuchařovi za uspořádání krmáše.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 25. října 2015
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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