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. 16
zjednání Osadního výboru vHájovědne 17. února 2020
Přítomní členové OV:

Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Böhm Petr

Omluvení členové OV:

Opěla Ondřej,

Hosté:

Malík Jan, Netušil Pavel, Jurečka Radek, Žárská Ivana, Střelka Milan, Štefek Stanislav,
Kubečková Alena, Berger František, Matula Václav, Kabát Martin, Kmeťková Ivana

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Slovo starosty a představování hostů
3. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Usnesení
1.

Zahájení zasedání a schválení programu
Předseda OV p. Sýkora přivítal všechny přítomné členy Rady města, ostatní hosty a členy Osadního výboru
a zahájil jednání OV.
Hlasování o programu schůze:
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Martin, Böhm Petr
Proti:
0
Zdržel se: 0
Program schůze byl schválen

2.

Slovo starosty a představování hostů
Starosta města p. Malík poděkoval za pozvání na jednání OV i za Radu města a konstatoval, že by byl rád za
častější schůzky Rady města s Osadními výbory a s ostatními občany obce.
Dále proběhlo představování jednotlivých hostů.
p. Sýkora poté představil činnost OV, vyzval zástupce složek ke spolupráci s OV, chválil i nynější činnost OV,
zhodnotil stav veřejného majetku a případné možné investiční akce pro jeho správu – opravy místních silnic,
elektroinstalace kulturního domu, oprava návsi, chodník k bývalému zahradnictví, pořízení hasičské a sportovní
dráhy…

3.

Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

Pan Štefek připomněl veřejnou schůzi, kde se řešilo téma chodníku i opravy návsi. Dále řekl, že je nutno
požadavky psát do zápisů.
p. Netušil zmínil připravované opravy cest „K Černým“, kde by se měla napojit na již připravenou stezku směrem
do Rychaltic (proběhla i schůzka se starostou Hukvald) a také tzv. „Raškův chodník“, které jsou v havarijním stavu.
Pro investiční akce p. Malík obhajoval úředníky města, první by měl být projekt a poté úředník sdělí, co je možné
na Hájově v určité době uskutečnit.
Zmínila se možnost zhotovení úschovny kol u zastávek při opravované státní silnice (u budoucí dálnice).
Bude se probírat možnost pořízení ČOV pro domácnosti, tato problematika je teprve na městě v řešení.
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Na opravu sálu Kulturního domu kontaktovat p. Hajdu a případnou opravu elektroinstalace dát do plánu oprav.
Bylo by vhodné provézt pasportizaci městských budov.
V otázce pojízdné prodejny vzešlo, že město není ochotno dotovat provoz pojízdné prodejny v požadované výši,
je otázka, zda by kompetentní úředníci mohli případně zjistit nějaké možnosti jiné pojízdné prodejny pro občany
Hájova.
P. Kabát vyslovil dotaz na granty a pravidla veřejné finanční podpory, kde se v průběhu času změnily pravidla pro
její získání
OV žádá posouzení stavu a také opravu silničního propustku u p. Zátopka „Na Černicích“, která se již povážlivě
komunikace propadá.

4.

Kulturní a společenské záležitosti
29.2.2020 – od 19.00 hod.se uskuteční tradiční myslivecký ples

5.

Usnesení
OV žádá posouzení stavu a také opravu silničního propustku u p. Zátopka „Na Černicích“
OV žádá kompetentní úředníky, zda by mohli zjistit nějaké možnosti zajištění pojízdné prodejny pro Hájov
OV žádá zjistit možnost oprav elektroinstalace v Kulturním domě, popřípadě zařadit toto do plánu oprav.
Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:
Pro:
Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Kuchařová Petra, Böhm Petr
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení OV bylo schváleno

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov
24. února 2020

Ing. Ondřej Sýkora
předseda osadního výboru
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