Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 28
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 13. března 2017
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:
Hosté :

Venzara Jaroslav

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Prezentace p. Venzary z odboru rozvoje MÚ
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. 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, Vlček Martin
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Prezentace p. Venzary z odboru rozvoje MÚ

Pan Venzara představil stručně činnost svého úseku v rámci MÚ. Poté p. Sýkora zhodnotil současnou
investiční situaci na Hájově a zhotovil návrh na další možné investiční akce pro budoucnost.
Členové OV zmínili v minulosti zpracovanou studii „Plánu obnovy venkova“, která bude panu Venzarovi
zapůjčena v elektronické podobě.
Dále byla prezentována realizace opravy silnice R 48 v úseku od Rybího po Rychaltice, kdy budou zrušeny
sjezdy do naší obce a bude celkově nově vedena doprava. Z toho důvodu padaly různé nápady na zlepšení dopravní
situace přes Hájov.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Zajištění dovozu čerstvých potravin do obce pojízdnou prodejnou je nyní z provozních důvodů pozastavena
(chybí pracovní síly). Po vyřešení bude provoz pojízdné prodejny obnoven
Závady v Obecním domě byly správkyní sepsány a odeslán požadavek na jejich opravu – probíhá komunikace
mezi pí. Kmeťkovou a pí. Kusiakovou .
Dne 7.3.2017 se uskutečnilo na pozvání p. Majera a pí. Foriškové veřejné setkání zástupců města s občany
Hájova k zamýšlenému prodeji mateřské školy na Hájově. Zúčastnilo se cca 50 občanů obce + hosté. Diskuze byla
velmi zajímavá, bohužel po hodině a čtvrt byla schůze ukončena. Většina přítomných občanů se vyjádřila výrazně proti
zvažovanému prodeji školky, bohužel nějakého konkrétního vyjádření ze strany vedení města se nedočkali – údajně
bude v řešení na zasedání RM dne 14.3.2017.
Osadní výbor požaduje po Technických službách odklizení okrasných květináčů (naproti kaple) před
Valašskou rallye do středy 22.3.2017 – v uvedeném místě povede trať závodu.
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4.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 25.2.2017 se uskutečnil tradiční Myslivecký ples
Ve dnech 25 a 26.3. se bude konat závod Valašská rallye 2017, který povede i naší obcí

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