Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 33
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 17. června 2013
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

0

Program:
 Zahájení
 Posílení vodovodního řadu na Kopci
 Příborské laškování
 Plán práce na 2. pololetí 2013
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


Zahájení
Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné členy OV a zahájil jednání OV.



Posílení vodovodního řadu na Kopci

Začíná se řešit požadavek Osadního výboru vyplývající ze zápisů č. 23 a 24 (srpen, září 2012) o nutnosti
posílení vodovodního řadu v oblasti na Kopci. SMVaK navrhují posílení řadu výstavbou ATS. Zajištění vhodného
pozemku a případný odkup nyní projednávají.



Příborské laškování

Dne 29.6.2013 se uskuteční na náměstí Příbora zábavní hry „Příborské laškování“. Uskuteční se mimo jiné i
turnaj v lidském fotbalu. Kulturní komise se pokusí sestavit i družstvo pro tento turnaj z Hájovských dobrovolníků. Na
bohatý kulturní program i občerstvení jsou zváni všichni občané.



Plán práce na 2. pololetí 2013
Osadní výbor schválil plán práce na 2. pololetí 2013. Schválené termíny jsou :
22.7.2013 v 19.30h
19.8.2013 v 19.30h
23.9.2013 v 19.30h
21.10.2013 v 19.30h
13.12.2013 v 18.00h
V plánu je i veřejná schůze připravovaná na 25.10.2013.
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Reese Jiří, Matula Václav, Matula
Břetislav
Proti :
0
Zdržel se : 0
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Osadní výbor místní části Hájov

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Osadní výbor nemá žádný požadavek k 2. změně rozpočtu města Příbora.
Bude provedena úprava podkladu k novému umístění kontejneru na elektroodpad u místního obchodu p.
Kuchaře. Práci provede firma Japstav.
Pan Šrámek upozornil na možné řešení dopravní situace před místním pohostinstvím, kde hrozí nebezpečí
srážky mezi dětmi a návštěvníky a rychle přijíždějícími motorovými vozidly. Prozatím se bude dopravní situace
monitorovat.
Pan Reese upozornil na možné zastínění oken na toaletách v místním pohostinství.
Osadní výbor opětovně upozorňuje na nutnost dokončení povrchu vozovky před školkou a realizaci
vodorovného dopravního značení.
Osadní výbor se chce se zvýšenou péčí věnovat osvětové práci s místní mládeží.



Kulturní a společenské záležitosti

15.6.2013 proběhla oslava „Dne dětí“, která se velice povedla.
5.7.2013 bude tradiční letní večer pod záštitou Kulturní komise.



Usnesení
Osadní výbor požaduje dokončení krajnice podél školky a dokončit vodorovné dopravní značení.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 17. června 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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