Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 27
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 13. února 2017
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Vlček Martin,

Hosté :

0

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

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

2.

Nový správce a úklidu v Obecním domě

Pan Jurečka informoval o novém správci v obecním domě a úklidu obecních prostor – od 1.2.2017 se o obojí
stará paní Ivana Kmeťková.
.
Členové OV doporučují zvýšení odměn za prováděné práce.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Distribuční místo Příborského měsíčníku je nově umístěno v místním pohostinství, bohužel stále nebyl dodán
stojan na tiskoviny, aby mohl být měsíčník umístěn ke vchodu.
Stále platí požadavek OV na nové umístění skříňky pro vyvěšení smutečních parte
Zajištění dovozu čerstvých potravin do obce pojízdnou prodejnou byla po druhé návštěvě provozovatelem
ukončena. V prodejně nebyly bohužel žádné základní potraviny (sůl, cukr, mouka, sladkosti apod.), většinou se jednalo
o masné zboží. Osadní výbor se usnesl na oslovení provozovatelů poskytujících služby v okolních vesnicích.
Pan Šrámek provedl požadovanou změnu rozpočtu OV – poděkování členů p. Šrámkovi.
Probíhá příprava obecního plesu pro rok 2018 – oslovují se hudebníci na uvedený termín k zajištění kulturního
programu.
Osadní výbor by rád pozval na březnové zasedání OV p. Venzaru ohledně možných budoucích investičních
akcích pro Hájov na budoucí léta.
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4.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 21.1.2017 se uskutečnil úspěšný tradiční Dětský maškarní ples
Dne 11.2.2017 se uskutečnil tradiční Hasičský ples
Dne 25.2.2017 bude tradiční Myslivecký ples

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 18. února 2017
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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