Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 28
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 21. ledna 2013
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Matula
Břetislav,

omluvení členové OV:

Reese Jiří

Hosté :

ing. Kisza

Program:
 Zahájení
 Plán práce na 1.pololetí 2013
 Plán kulturní komise na rok 2013
 Zimní údržba - Technické služby
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní, sportovní a společenské záležitosti
 Usnesení


Zahájení

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy OV a hosty a zahájil jednání OV v roce 2013.



Plán práce na 1.pololetí 2013
Osadní výbor se seznámil s plánem práce a termíny schůzek pro první pololetí roku 2013.
Schválené termíny schůzí Osadního výboru jsou :
21.1. v 19.00h,
18.2. v 19.00h,
18.3. v 19.00h,
22.4. v 19.30h,
20.5. v 19.30h,
17.6. v 19.30h
Podrobný plán a obsah práce viz příloha
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav, Matula Václav
Proti :
0
Zdržel se : 0



Plán kulturní komise na rok 2013

Předsedkyně Kulturní komise pí. Kmeťková seznámila členy Osadního výboru s plánem práce na rok 2013.
Bližší termíny akcí jsou v dodané příloze.
Členové Osadního výboru plán práce schválili
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav, Matula Václav
Proti :
0
Zdržel se : 0



Zimní údržba - Technické služby
Vyskytly se malé problémy s odklízením sněhu na chodníku kolem hlavní cesty. Po upozornění TS se situace
zlepšila a byl domluven úklid chodníku v případě potřeby přednostně ve středy a na víkendy.
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Osadní výbor místní části Hájov

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Jurečka upozornil na poruchu osvětlení u domu č.p. 99 - domluvena oprava technickými službami
Proběhla pravidelná inventarizace majetku Osadního výboru, kontrola proběhla bez závad. Byl podán návrh na
vyřazení 2ks. židlí z majetku OV z důvodu nefunkčnosti (neopravitelné).



Kulturní, sportovní a společenské záležitosti

Poslední den roku 2012 proběhla v místním kulturním domě oslava Silvestra a Nového roku. Místní nadšenci
připravili pod záštitou Kulturní komise hodnotný program. U Pomníku padlých byla připravena pro ostatní občany
tradiční vatra.
19.1.2013 se uskutečnil tradiční Obecní ples, vysoká účast - vyprodáno. Obě akce se velice vydařily k velké
spokojenosti návštěvníků.
13.1.2013 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl velice kvalitně obsazen, zúčastnilo se ho
37 sportovců (z toho 4 junioři a 6 seniorů, kteří měli samostatný turnaj). Sál kulturního domu byl plný sportovců i
přihlížejících diváků.
20.1.2013 se konal tradiční šachový turnaj. I když účast nebyla tak hojná, jako předchozí týden, turnaj proběhl
na vysoké úrovni, zúčastnilo se 12 sportovců (z toho 4 junioři).
Vítězní sportovci v různých kategoriích byli odměněni.



Usnesení

Osadní výbor vyslovuje poděkování členům Kulturní komise a její předsedkyni pí. Ivaně Kmeťkové za
pořádání Silvestra a Obecního plesu.
Osadní výbor vyslovuje poděkování ing. Břetislavu Matulovi a ing. Tomáši Bordovskému za přípravu a
pořádání sportovních akcí.
Osadní výbor schválil pracovní plán pro první pololetí roku 2013.
Osadní výbor schválil plán kulturních akcí Kulturní komise na rok 2013

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 21. Ledna 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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