Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 13
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 16. listopadu 2015
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Šrámek Jaroslav

Hosté :

0

Program:
 Zahájení
 Plán práce OV na 1. pololetí 2016 a kulturních akcí na rok 2016
 Informace předsedy OV
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



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



Plán práce OV na 1. pololetí 2016 a kulturních akcí na rok 2016

Pan Jurečka přednesl návrh plánu práce Osadního výboru na 1. pololetí 2016 (viz příloha).
Osadní výbor vzal plán práce na vědomí a poté plán schválil.
Hlasování :
Pro :
Vlček Martin, Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Kmeťková Ivana, Sýkora Ondřej
Proti :
0
Zdržel se : 0
Osadní výbor byl rovněž seznámen s plánem kulturních akcí na rok 2016.



Informace předsedy OV

Předseda OV pan Jurečka informoval o ukončení jeho funkce jako správce obecního majetku ke dni 31.04.2016
a žádá případné dobrovolníky, aby se přihlásili na tuto uvolněnou funkci.
Stále probíhá příprava na pořádání XI. Obecního plesu na Hájově, na další schůzi OV v prosinci se upřesní
požadavky a úkoly pro pořadatele. Osadní výbor zajistí kulturní program na ples. Datum plesu je stanoven na 16.12016.



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Občané Hájova vznášejí stále častěji dotazy na zprovoznění suterénu kulturního domu – zvláště posilovny a
případně možnosti hraní stolního tenisu. Členové Osadního výboru bohužel nemají konkrétní informace ohledně
termínu a formy využití suterénu obecního domu.
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Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 5.12.2015 uspořádají místní hasiči ve spolupráci s Osadním výborem tradiční Mikulášskou nadílku
s rozsvěcením vánočního stromu.



Usnesení
Osadní výbor žádá o podrobnější informace o zprovoznění kulturního domu.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 20. listopadu 2015
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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