Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 21
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. července 2016
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Matula Břetislav, Šrámek Jaroslav,

Hosté :

0

Program:
 Zahájení zasedání a schválení programu
 Nový poskytovatel internetového připojení
 Pořádání tradiční pouti a program pouti
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o
schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Vlček Martin
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen



Nový poskytovatel internetového připojení

Pan Sýkora informoval členy OV, že internetové připojení od nového poskytovatele bylo zapojeno v den schůze
(18.7.2016).
Zároveň informoval, že vzhledem k poruchovosti bude nutno vyměnit router vnitřní wifi sítě a síťové kabely.



Pořádání tradiční pouti a program pouti

Tradiční pouť se uskuteční 13.8.2016, se začátkem od 16.hod v místní kapli bude mše svatá . Pozvánky a plakáty
se zařídí stejně jako loni. Dle 40. usnesení RM pouťové atrakce zařídí p. Herman, který má k tomuto účelu pronajaté
prostory kolem celého obecního domu.
Hudbu zajistí a objedná Osadní výbor



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Členové Osadního výboru a občané kritizují současné umístění kontejnerů na tříděný odpad a textil. Současné
umístění před obecním domem je zcela nevyhovující a nepřijatelné!!!
Požadujeme připravit podklad pro nové umístění kontejnerů u zídky vedle hasičárny (na obecním pozemku) a
tyto kontejnery umístit tam. Bližší informace ohledně polohy upřesní paní Kmeťková.
Zároveň požadujeme zhotovení pevného podkladu pod stávajícími kontejnery na Kopci (naproti domu paní
Honcové).
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem suterénu kulturního domu (posilovna)
Osadní výbor byl informován PČR o ukončení šetření pokácené májky. Viník byl usvědčen, k činu se přiznal a
přestupek byl vyřešen.
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Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 5.7.2016 se uskutečnil tradiční Letní večer s rockovou kapelou Apači
Dne 16.7.2016 pořádal Český svaz zahrádkářů tradiční guláš
Dne 23.7.2016 pořádají hasiči tradiční letní večer s kapelou Kiwi
Dne 13.8.2016 bude tradiční Hájovská pouť



Usnesení
Osadní výbor požaduje připravit pevné podklady a přemístění kontejnerů před Obecním domem a na Kopci!!!

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 21. července 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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