Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 29
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 10. dubna 2017
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV: Kmeťková Ivana, Vlček Martin
Hosté :

Kabát Martin, Matula Dalibor

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Dotazy hostů
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, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav,
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Dotazy hostů

Pan Kabát požádal členy Osadního výboru o vysvětlení používání prostorů obecního domu a placení
nájemného pro spolky v obci – situaci s provozem vysvětlil p. Jurečka.
Podobně funguje i pronájem venkovních prostor.
Dále byl vznesen dotaz na možné pořízení venkovní markýzy, či podobného zařízení k venkovním akcím
pořádaných spolky.

3.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Zajištění dovozu čerstvých potravin do obce pojízdnou prodejnou je stále v řešení, zatím se personální situace
provozovatele nezlepšila.
Osadní výbor požaduje po Technických službách zpětné usazení okrasných květináčů (naproti kaple) zpátky na
své místo.
Umístění skříňky na parte a zprávy z obce navrhuje osadní výbor k ostatním skříňkám vedle bývalého
obchodu.
Stavění máje bude zajištěno firmou p. Petra Sýkory – OV zajistí objednávku na zajištění stromu a dalších
nákladů
Tradiční oslava osvobození obce bude dne 5.5.2017 od 18. hod s tradičním průvodem od kulturního domu
k pomníku padlých, kde promluví účastník bojů 2. světové války.
Dne 22.4.2017 od 10. hod. pořádají členové SDH sběr druhotných surovin (železo, papír, staré autobaterie)

4.

Kulturní a společenské záležitosti
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Ve dnech 25 a 26.3. se konal automobilový závod Valašská rallye 2017
Dne 30.4.2017 bude tradiční stavění máje
Dne 5.5.2017 se uskuteční oslava osvobození s průvodem
Dne 6.5.2017 pořádají místní hasiči tradiční Floriánkové posezení při guláši

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 13. dubna 2017
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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