Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 23
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19. září 2016
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

Majer Bohuslav, Forišková Dana, Novák Miroslav, Matulová Ludmila, Zárubová Barbora

Program:
 Zahájení zasedání a schválení programu
 Působení Klubu důchodců v Obecním domě
 Informace starosty města
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení



Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru, hosty 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, Matula Břetislav,
Šrámek Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen



Působení Klubu důchodců v Obecním domě

Zástupci Klubu důchodců pí. Matulová a pí. Zárubová informovali členy Osadního výboru o schůzkách, které
probíhaly postupně od února se zástupci města. Sdělily, že pro chod klubu jim postačí pouze možnost bezplatného užívání
prostor Obecního domu k jejich pravidelným schůzkám. O oficiální registraci spolku vzhledem k věku členů nemají
zájem. Sdělily, že i jejich zásluhou Obecní dům žije, starají se ve svém volném čase o výzdobu, úklid, pomáhají
s kulturními akcemi, zajišťují obecní kroniku apod.
Členky Klubu důchodců také informovaly o provedeném průzkumu, jak se o důchodce starají a pomáhají
v okolních obcích – viz. příloha



Informace starosty města

Starosta města informoval členy OV o novém projednávání na zastupitelstvu města o prodeji budovy a
pozemků místní školky. Vzhledem k tomu, že je to pro Hájov historicky cenná budova v centru obce, členové OV jsou
opakovaně proti jejímu prodeji a doporučují nalézt možnost její opravy pomocí dotačních programů.
Z technických důvodů se zatím pozastavila realizace zapůjčení použitých stolů a židlí ze starého kulturního
domu do sálu kulturního domu Hájov.
Paní Forišková informovala o chystané výstavě p. Šlosara – Hájovského rodáka – v objektu kulturního domu
Příbor, která se bude konat od 10.11 2016.
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Dotazy, připomínky, požadavky OV

Umístění kontejnerů na tříděný odpad a textil u hasičárny je v řešení, umístění stále rozporuje paní Honcová, je
proti umístění naproti svému domu, nově by se daly kontejnery umístit u přečerpávací stanice, pokud bude SMVAK
souhlasit.
Oprava silnice přes Hájov se zatím, dle odpovědi krajské správy neuskuteční z důvodu nedostatků financí,
p. Matula vznesl dotaz, jaký bude možný další postup, aby se tato komunikace dostala do plánu oprav.
Pan Sýkora se dotázal, jak se bude v praxi realizovat vyhláška o rušení nočního klidu, která je platná celostátně
od 1.10.2016. Starosta sdělil, že město ještě nemá stanovenou žádnou prováděcí vyhlášku.
Správce obecního domu informoval o vymalování prostor obecního domu.
Pan Šrámek se dotázal, zda je nutné odkupovat celý pozemek p. Zátopka městem na případnou budoucí
čistírnu odpadních vod – pokud je vůbec možno tento projekt ještě realizovat dle nových pravidel.
Osadní výbor požaduje řešit překopanou cestu u Hájovského dvora, cesta se propadá a začíná být pro provoz
nebezpečná – hlavně pro cyklisty.



Kulturní a společenské záležitosti

Dne 17.9.2016 uspořádal ČZS tradiční vinobraní
Dne 25.9.2016 pořádá OV s pomocí místních žen tradiční Hájovské šlapeto
Dne 10.10.2016 pořádá OV s pomocí složek a místního pohostinství tradiční Hájovský krmáš



Usnesení
Osadní výbor je zásadně proti prodeji budovy a pozemků školky

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 22. září 2016
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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