Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 14
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. ledna 2016
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

0

Program:
 Zahájení
 Zhodnocení pořádání Obecního plesu
 Informace o možném pořádání Valašské rallye 2016
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



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



Zhodnocení pořádání Obecního plesu

Proběhlo zhodnocení pořádání tradičního 11. Obecního plesu. Osadní výbor hodnotil pozitivně účast občanů na
plesu, byla obsazena i opravená část ve vinárně, kde byla zajištěna reprodukovaná hudba.
Pan Jurečka poděkoval všem členům Osadního výboru a dalším pořadatelům za příkladně připravenou akci.



Informace o možném pořádání Valašské rallye 2016

Pan Vlček požádal Osadní výbor o vyjádření se k možnému povolení pořádání automobilového závodu Valašská
rallye 2016 v katastru obce Hájov. Oficiálně bude směřovat žádost na vedení města. Závod se má uskutečnit v sobotu
16.4.2016.
Osadní výbor DOPORUČUJE RM schválení pořádání výše zmíněného závodu
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Kmeťková Ivana, Sýkora Ondřej, Šrámek
Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : Vlček Martin,



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Šrámek informoval o výskytu odpadků v příkopu naproti bývalého hřiště – cca tři kusy pytlů z odpadky.
Žádáme Technické služby o odklizení těchto odpadků.
Pan Jurečka informoval o výběrovém řízení na provozování a zprovoznění suterénu kulturního domu –
posilovny..
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Kulturní a společenské záležitosti
Dne 16.1.2016 se uskutečnil tradiční Obecní ples
Dne 6.2.2016 pořádá Spolek dobrovolných hasičů tradiční ples, tentokrát maškarní.
Dne 13.2.2016 pořádá Liga žen společně s Osadním výborem pro děti tradiční maškarní ples
Dne 27.2.2016 pořádá Myslivecký spolek tradiční ples

Na všechny akce jsou zváni občané v co nejvyšším počtu



Usnesení

Osadní výbor DOPORUČUJE RM schválit pořádání Valašské rallye 2016 v katastru obce Hájov
Osadní výbor žádá Technické služby o odklizení odpadu z příkopu naproti bývalému hřišti

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 26. ledna 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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