Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 26
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 16. ledna 2017
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

Majer Bohuslav, Vaněk Arnošt, Novák Miroslav

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Změna správce a úklidu v Obecním domě
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Plnění připomínek OV z posledních zápisů
5. Kulturní a společenské záležitosti
6. Usnesení

1.

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, Kmeťková Ivana, Vlček Martin, Sýkora Ondřej, Šrámek
Jaroslav, Matula Břetislav,
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Změna správce a úklidu v Obecním domě

Pan Jurečka informoval o ukončení činnosti stávajícího správce obecního majetku p. Nováka i uklízečky pí.
Juřenové k 1.2.2017 (výpovědi jsou již u p. Vaňka).
Paní Kměťková sdělila, že o obě funkce má zájem sl. Kmeťková Eva. Proběhne schůzka na MÚ a školení
ohledně prováděných činností, které tyto funkce obnáší.
Pan Matula zmínil, že vzhledem k náročnosti vykonávaných prací by bylo vhodné odměny za tyto služby
zvýšit.
Členové OV neměli k této změně žádné výhrady a zvýšení odměn doporučují.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Jurečka informoval o nutnosti změnit distribuční místo Příborského měsíčníku vzhledem k ukončení
činnosti místního obchodu s potravinami. OV doporučuje umístit distribuční stojan ke vchodu do místního pohostinství.
Byl vznesen také požadavek na nové umístění skříňky pro umístění smutečních parte – OV se dohodne, kde
bude nejvhodnější skříňku umístit.
Bylo domluveno zajištění dovozu čerstvých potravin do obce pojízdnou prodejnou, která by měla parkovat
před obecním domem, kde je možné připojení ke zdroji elektrické energie. Dny, kdy bude prodejna do obce zajíždět, se
ještě upřesní. Pan Vlček o tomto informuje členy Klubu důchodců na jejich pravidelném setkání ve středu 18.1.2017.
Občané budou o této službě informováni i prostřednictvím obecního rozhlasu.
Pan Jurečka a p. Novák informovali o proběhlé inventarizaci obecního majetku, vše proběhlo v pořádku a bez
závad.
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Stále běží řešení umístění odpadových kontejnerů na Kopci – bude zahájeno jednání s SmVak o možnosti
umístění kontejnerů u příjezdové cesty k čerpací stanici (naproti p. Vlčka). Přemístění kontejneru na textil provede p.
Klimša.
Pan Sýkora vznesl dotazy hasičů ohledně možnosti využívat osvětlení na výletišti – bude řešeno s novým
správcem Obecního domu a zodpovědnou pověřenou osobou s SDH.
Dále se ptal, zda bude areál před plánovanými kulturními akcemi připraven (posečen) – bude řešeno
s Technickými službami.
Pan Jurečka vznesl dotaz ohledně budoucích investičních akcích pro Hájov na budoucí léta. Bude zřejmě
zahájen obchvat obce Skotnice a návazné i rozšíření hlavní cesty R48, kdy bude asi zrušen sjezd do naší obce.
Pan Vaněk informoval o plánovaných změnách na MÚ a činnosti nového kulturního domu.

4.

Plnění připomínek OV z posledních zápisů

Osadní výbor konstatoval, že jeho doporučení ohledně prodeje památného domu – školky – byl zastupiteli
neakceptován navzdory předchozím vzájemným dohodám.
Možnost úpravy cesty z Hájova do Rychaltic je v řešení s pí. Novákovou.

5.

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 14.1.2017 se uskutečnil Zahrádkářský ples
Dne 21.1.2017 se uskuteční tradiční Dětský maškarní ples
Dne 11.2.2017 se uskuteční tradiční Hasičský ples

6.

Usnesení
Osadní výbor požaduje zahájení jednání se SmVak o možnosti umístění odpadových kontejnerů na jejich ploše
Osadní výbor schvaluje změnu správce a uklízení v Obecním domě

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 17. ledna 2017
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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