Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 20
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 13. června 2016
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav

omluvení členové OV:

Kmeťková Ivana, Vlček Martin,

Hosté :

Majer Bohuslav, Forišková Dana, Vaněk Arnošt, Michálek Rostislav, Novák Miroslav, Kuchař
Jiří, Matula Václav, Záruba Oldřich, + 3 občané Hájova

Program:
 Zahájení zasedání a schválení programu
 Pořádání tradiční pouti a program pouti
 Budoucí financování OV, fungování spolků a suterénu kulturního domu
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Schválení plánu práce na 2. pololetí 2016
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal hosty, členy Osadního výboru a zúčastněné občany Hájova a zahájil jednání
OV. Požádal členy OV o schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen


Pořádání tradiční pouti a program pouti

Tradiční pouť se uskuteční 13.8.2016, se začátkem od 16.hod v místní kapli bude mše svatá .
Provozovatelé kolotočů a prodejních stánků si musí podat žádost na MÚ Příbor ke schválení RM na povolení
provozování na obecním prostranství. Žádost je nutno podat pokud možno urychleně, poslední zasedání RM před
prázdninami se koná v 26 KT.
P. Jiří Kuchař upozornil, že dle obecní kroniky je letos 80. výročí vysvěcení místní kaple. Také požádal o
možnost provozování skákacího hradu pro děti – OV toto schválil za předpokladu, že u atrakce se nebude vybírat vstupné
a na hradě nebudou umístěny žádné reklamy na soukromé, nebo politické subjekty. Za bezpečnost a z toho vyplývající
následné povinnosti zodpovídá KDU-ČSL.



Budoucí financování OV, fungování spolků a suterénu kulturního domu

Pan Michálek sdělil, že připomínky uvedené OV v minulém zápise byly v určité míře akceptovány (pořádání
kulturních akcí se složkami), některé bohužel nikoliv. Konečná verze dokumentu nám k nahlédnutí nebyla poskytnuta.
Dále bylo řečeno, že veškeré spolky požadující finanční prostředky od města se budou muset registrovat a
zařídit si vlastní IČO a účetnictví (jedná se hlavně o Klub důchodců a Ligy žen).
Pro pronájem nových obecních prostor (vinárny) bude stanoven ceník pro používání ke komerčnímu použití a
to včetně plesů pro složky. V případě nekomerčního využití obecních prostor zájmovými složkami z Hájova ( např.
schůzovní potřeby, výstavy apod. ) se schválením OV Hájov, se prostory pronajmou bezúplatně.
Pan Záruba vznesl dotaz na podmínky provozování posilovny v suterénu KD, pan starosta sdělil, že vybavení
posilovny musí splňovat veškeré právní a revizní náležitosti. Město chystá výběrové řízení na pronájem posilovny
soukromému subjektu, který již bude za fungování zodpovědný.
OV bude o rozsahu pronájmu a nájemní smlouvě, dle pana starosty, průběžně informován.
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Osadní výbor místní části Hájov

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Správce Obecního domu p. Novák zhodnotil své prozatimní fungování, povinnosti a pravomoci. Hlavně se
jednalo o spor na vyčištění kanálu u suterénu vinárny a ochraně obecního majetku. Určité nejasnosti si domluvili
osobně s p. Michálkem. Dále sdělil, že čas a náklady spojené s výkonem správcovství převyšují schválenou měsíční
odměnu. Domluveno s p. Vaňkem, že se zhodnotí časová a hmotná náročnost této funkce a případně bude možno toto
pro příští rok finančně zvýhodnit.
Čerpání rozpočtu OV je v pořádku – kontrolováno průběžně p. Michálkem
Pan Lumír Kuchař přišel s podnětem, zda by nebylo možno přidat autobusové spoje přes Hájov – hlavně
z odpolední a noční směny, případně upravit jízdní řád. Bylo domluveno, že k tomuto tématu se musí sejít složky a
občané domluvit, v jakém rozsahu a co vše by bylo vhodné upravit. Na srpnovém zasedání OV se společně s p. Vaňkem
domluvíme, co by bylo možno v tomto uskutečnit
Pan Ondřej Sýkora vznesl podnět a požaduje zajistit vysátí, nebo zametení krajské cesty přes Hájov – po
posledních přívalových deštích je značně znečištěna.
V tomto připomněl p. Jurečka a OV požaduje u Okresní správy silnic urgovat opravu výtluků od kaple po
školku, díry jsou čím dál větší, navíc po celé délce je cesta rozpraskaná a v zimním období bude tento stav ještě více
destruován zatékající vodou a mrazem. Případná oprava této komunikace by mohla vyřešit i zaplavování přilehlých
pozemků při silnějších deštích.
Také žádáme, aby se znovu po urgovalo vložení do plánu oprav Okresní správy silnic opravu hlavní cesty přes
Hájov, kde již jsou určité úseky ve velmi havarijním stavu
Pan Šrámek vznesl podnět k možnosti prošetření příslušným odborem zaplavování pozemků pí. Mutinové a p.
Šrámka (naproti obchodu) a požaduje, aby se nějakým opatřením zabránilo opakování zaplavování. Situace se radikálně
zhoršila po opravě cesty u školky.
Pan Vaněk požádal o zasílání elektronických informací a požadavků OV na jeho úřad, na pana starostu, paní
místostarostku, pana právníka a příslušný odbor města
Požadované stoly a židle do sálu KD budou k dispozici, probíhá prověřování, jak jsou inventárně vedeny a
posléze bude možno si požadovaný počet vybrat – zajistí p. O. Sýkora v součinnosti s p. P. Kuchařem.
Pan Václav Chromčák upozornil, že není slyšet rozhlas s městským hlášením – místní hlášení funguje bez
problémů (sloup 1-44)
Letní večer 5.7.2016 proběhne za účasti rockové kapely APAČI, zajišťovat celou akci bude paní Alena
Poláčková, dle požadavků OV.



Kulturní a společenské záležitosti
Osadní výbor hlasoval o plánu práce na 2. pololetí 2016, plán práce je v příloze k zápisu č. 20
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0

Plán práce byl schválen



Kulturní a společenské záležitosti

Dne 4.6.2016 uspořádala Liga žen velice úspěšný Dětský den.
Dne 5.7.2016 se uskuteční tradiční Letní večer s rockovou kapelou Apači
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Usnesení
Osadní výbor schvaluje plán práce na 2. pololetí 2016

Osadní výbor vyslovuje veliké poděkování Lize žen za bezchybné uspořádání dne dětí. Poděkování patří také
firmě Aquazorbing za příkladné provozování atrakce
Osadní výbor požaduje urgování opravy krajské silnice přes Hájov, která je již v havarijním stavu.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 15. června 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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