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Zápis č. 13
z  jednání Osadního výboru v  Hájově  dne 18.listopadu 2019

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

Ondřej

Omluvení členové OV: Böhm Petr

Hosté: Mgr. Pavel Netušil

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Dotazy, připomínky, požadavky OV

3. Kulturní a společenské záležitosti

4. Usnesení

1. Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Sýkora přivítal hosty a přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. 

Hlasování o programu schůze: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Martin, Opěla Ondřej
Proti: 0
Zdržel se:

Program schůze byl schválen

2. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

Pan Netušil informoval o řešení problému s vypadnutím autobusové dopravy na cca 5 dnů při opravě cesty přes

Hájov. Nakonec se problém podařilo postupně vyřešit a dopravní spojení opět zajistit.

Do poloviny prosince budou všechny autobusy jezdit přes Hájov (podle starého jízdního řádu).

Poté  bude i  dle  nového jízdního řádu jezdit  ranní  dětský  autobus  stále  v cca  7.15 hodin,  další  spoje  budou

upraveny v novém jízdním řádu.

Ve výhledovém plánu je i spoj z Kopřivnice-Příbor-Hájov-Trnávka-Brušperk-Ostrava (od března)

Na příští rok se uvažuje o možné opravě některých komunikací na Hájově

Pojízdná prodejna – pan Sýkora se spojil s p. Carbolem (majitel pekárny PINO a pojízdné prodejny), za jakých

podmínek by byl ochoten opět zajišťovat prodej. Údajně by byl ochoten za cca 10 000,- Kč/měsíčně znovu obnovit

provoz.

Paní  Petra  Kuchařová  zajistila  účinkování  divadelního  představení  za  Štramberka  na  23.  listopadu.  Začátek

vystoupení je od 16.00 hodin. Název představení je Noc na Karlštejně. Vystoupí cca 35 účinkujících. Domluvit s  p.

Petrem Kuchařem podrobnosti ohledně přípravy sálu. Domluvit někoho na vstupné

Příprava Mikuláše – OV ve spolupráci s SDH Hájov pořádá dne 30.11.2019, bude koňské spřežení, p. Kocourek

zajistí rozsvěcení Vánočního stromu, kulturní vystoupení letos nebude. 

Osadní výbor požaduje po Technických službách k danému datu přípravu vánočního stromu a kontrolu osvětlení

obecního domu
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Umístění kontejneru na velkoobjemový odpad – nechat jeho umístění na Hájově vyhlásit v rozhlase a nevozit ho

na Hájov v době krmáše, což je vždy druhá neděle v říjnu.

Dále kontejner na bioodpad je vhodné umístit dříve než v půlce listopadu, kdy již většina obyvatel má zahrady

zazimovány.

Umisťování kontejnerů je nejlépe konzultovat s Osadním výborem

3. Kulturní a společenské záležitosti 

23.11.2019 – se uskuteční divadelní představení od 16.00 hodin

30.11.2019 – bude tradiční Mikuláš s rozsvěcením vánočního stromu OV+SDH Hájov

4.  Usnesení 

         OV požaduje přípravu vánočního stromu a kontrolu osvětlení obecního domu

         OV požaduje konzultaci při umísťování velkoobjemových kontejnerů (dobu a místo)

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Opěla Ondřej
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení OV bylo schváleno

Zapsal: Pavel Kocourek

Hájov
20. listopadu 2019  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru
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