Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 29
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 25. února 2013
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Reese Jiří, Matula Břetislav

Hosté :

ing Strakoš, ing. Kisza, p. Šrámek, p. Kuchař Petr

Program:
 Zahájení
 Zahájení oprav sociálního zařízení v kulturním domě
 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.



Zahájení oprav sociálního zařízení v kulturním domě

Dne 25.2.2013 byla zahájena oprava sociálního zařízení v kulturním domě, o momentální situaci měl
informovat vedoucí odboru ISM ing. Šimíček ,omluvil se a zaslal stručný popis realizace. Rekonstrukci provádí firma
NOSTA a měla by být dokončena do konce měsíce dubna. Následně bude následovat další etapa první fáze oprav a to
vybudování a zprovoznění čističky odpadních vod (zajišťuje p. Maléř). Provoz místního pohostinství bude nepřerušen.
Osadní výbor vychází vstříc nájemci místního pohostinství a pro hosty nabízí k dispozici sociální zařízení
v prostorách obecního domu. O této výpomoci byl informován správce obecního domu p. Šrámek.
Informace o rekonstrukci budou uveřejněny na internetových stránkách Hájova.



Zimní údržba - Technické služby

Zimní údržba technických služeb se výrazně zlepšila a nyní probíhá vše ke spokojenosti občanů.
V jarních měsících bude nutno zkontrolovat funkčnost a zanesení příkopů podél obecních cest a případné závady
následně odstranit. Jedná se hlavně o příkop na Černicích u domu č.p. 100 p. Matula Alois a dále k pí. Zárubové. Dále
provést opravy a údržbu místních komunikací.
Rovněž bude třeba překontrolovat a vyčistit kanálové vpustě .
V průběhu roku poté zrealizovat nastavení osvětlení na výletišti – zapojit alespoň 2ks. světel na veřejné osvětlení, aby
bylo na plochu alespoň trochu vidět.


Dotazy, připomínky, požadavky OV

Provoz a údržba obecního domu – p. Jurečka s p. Šrámkem provedou zhodnocení stavu po zimě, hlavně
venkovní prostory kolem pergoly. V průběhu měsíce března se plánuje oprava hlavních schodů v obecním domě.
Dne 25.5.2013 proběhne Obecní den na Prchalově, bude nutno zajistit účastníky za naší obec na této kulturně
sportovní akci.
Pan Kuchař Jiří navrhl v další fázi rekonstrukce kulturního domu upravit i prostory šatny pro kulturní akce,
zlepšit, případně jinak zajistit skladování odkládaných svršků – kapacita šatny v nynějších prostorách se zdá
nedostatečná.


Kulturní, sportovní a společenské záležitosti
Dne 26.1.2013 se uskutečnil tradiční Maškarní ples pro naše děti
Dne 16.2.2013 pořádal svůj ples Sbor dobrovolných hasičů z Hájova.
Poslední letošní ples měli tradičně myslivci a to 23.2.2013
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Všechny zmíněné akce byly naplněny a některá doslova ,,do posledního místa“.


Usnesení

Osadní výbor vyslovuje poděkování všem pořadatelům letošní plesové sezóny , kulturní komisi a její
předsedkyni pí. Ivaně Kmeťkové za spoluúčast a koordinaci při pořádání těchto plesů

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 25. února 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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