
 Město Příbor O s a d n í  v ý b o r  m í s t n í  č á s ti  H á j o v

Zápis č. 2

z jednání Osadního výboru v  Hájově dne 17. prosince 2018

Přítomní členové OV: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Böhm Martin, Opěla Ondřej, 

Omluvení členové OV: Pavelka František

Hosté: 0

Program:

1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Informace k pořádání Obecního plesu

3. Plán práce na 1. pololetí 2019

4. Dotazy, připomínky, požadavky OV

5. Příprava možných investičních akcí

6. Kulturní a společenské záležitosti

7. Usnesení

1. Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Sýkora přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o schválení

programu schůze dle předchozí pozvánky:

Hlasování: 

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Böhm Martin, Opěla Ondřej, 
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program schůze byl schválen

2. Informace k pořádání Obecního plesu

Předseda OV informoval členy OV o pořádání obecního plesu dne 12.1.2019. Pro zdárný průběh je nutno zajistit

tyto náležitosti :

- Zajistit předprodej vstupenek (elektronicky přes stránky www.hajov.cz + část klasicky v předprodeji) – zajistí

p. Sýkora, p. Šrámek, p. Kocourek

- Zajistit plakáty a pozvánky – zajistí p. Sýkora a p. Bordovský. Distribuce pozvánek – všichni členové OV

- Hudbu a občerstvení zajistí p. Petr Kuchař v hospodě a vinárně

- Pořadatelskou službu zajistí všichni členové OV

- Kulturní vystoupení zajistí p. Petr Böhm

3. Plán práce na 1. pololetí 2019

        Předseda OV přednesl členům OV návrh plánu práce na 1. pololetí roku – plán práce je v příloze 

Hlasování: 

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Böhm Martin, Opěla Ondřej, 
Proti: 0
Zdržel se: 0

Plán práce na 1. pololetí 2019 byl schválen
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4. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

OV vzal na vědomí informaci pořadatelů Valašské rallye, že pro letošní rok neplánují její trasu přes katastr obce

Hájov. Příští rok se bude teprve řešit

Řešení problémové lípy u pomníku padlých – paní Nováková poslala písemné vyjádření s návrhem řešení, kterým

je pokácení poškozeného stromu a výsadba stromu nového. V této souvislosti navrhl p. Petr Böhm k odstranění,

popř. údržbě živého plotu u pomníku a vzrostlých tújí a k případné výsadbě náhradních dřevin

OV požaduje řešit dva spadlé stromy u hájovského dvora 

OV požaduje přemístění kotvící roury pro stavění máje mimo vzrostlé lípy

Pan  Kocourek  předal  informace  od  Městské  policie  o  provedených  kontrolách  v úseku  „na  Pořadí“,  OV  se

domnívá, že 2x za měsíc je málo a požaduje kontroly častěji

OV opětovně požaduje opravu rozpadajících se obrubníků chodníku od p. Matouše po p. Jalůvku

OV projednal cenovou nabídku k dokončení výměny koberce v salónku (výklenek šatny) Obecního domu a vyslovil

s výměnou souhlas

OV souhlasí s pořádáním novoročního ohňostroje – zajistí p. Sýkora

5. Kulturní a společenské záležitosti 

31.12.2018 – rozloučení se starým rokem u tradiční vatry a pořádání novoročního ohňostroje

12.1.2019 – tradiční Obecní ples

6. Usnesení 

OV schválil plán práce na 1. pololetí 2019

OV požaduje řešit spadlé stromy u hájovského dvora

OV požaduje přemístění kotvící roury pro stavění máje

OV požaduje opravu rozpadajících se obrubníků chodníku

Zapsal: Pavel Kocourek

Hájov
20. prosince 2018  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru

Stránka 2/2




	Zápis č. 2
	z jednání Osadního výboru v  Hájově dne 17. prosince 2018

