Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 39
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18.listopadu 2013
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

0

Hosté :

ing. Strakoš Milan, ing. Gřesíková Zuzana, Svatoš Petr, Krupík Václav

Program:
 Zahájení
 Příjezdová cesta k domu p. Krupíka
 Technické služby
 Příprava veřejné schůze
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


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



Příjezdová cesta k domu p. Krupíka

Pan Václav Krupík požádal Osadní výbor o řešení příjezdové cesty ke svému rodinnému domu. Jedná se o cca
200 metrů dlouhý úsek vedoucí přes soukromé pozemky majitelek pí. Zdeňky a Jany Matulových.
O možnostech řešení bude po prozkoumání na Městském a katastrálním úřadu p. Krupík informován.



Technické služby

Osadnímu výboru se představila nová ředitelka Technických služeb Ing. Zuzana Gřesíková a nastínila
možnosti vzájemné spolupráce. Seznámila přítomné s připraveností na zimní údržbu, kterou na Hájově bude zajišťovat
místní občan p. Petr Sýkora, který bude zimní údržbu zajišťovat i pro Klokočov a Prchalov.
Dále paní ředitelka představila i nové internetové stránky Technických služeb a také se současnou akcí –
sbírkou jízdních kol pro Afriku, která již probíhá.
Členové Osadního výboru poděkovali Technickým službám za služby přes celou letní sezónu i s umísťováním
velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad.
Zároveň se domlouvaly celkové opravy cest v příštím roce a hlavně s důrazem na kvalitu oprav.



Příprava veřejné schůze

Pan Jurečka představil pozvánku a jednotlivé body pro veřejnou schůzi, která se uskuteční dne 29.11.2013 od
18.00 hod. v sále místního kulturního domu. Pozvánka bude doručena do všech domácností roznáškovou službou.
Pozváni budou také představitelé a zastupitelé města, a určení vedoucí jednotlivých odborů.



Dotazy, připomínky, požadavky OV
. Osadní výbor navrhuje svolání schůzky s mládeží za účasti členů OV a Městské policie Příbor

Stále trvá neuspokojivý stav ve vinárně místního kulturního domu, kde po jarní opravě sociálního zařízení stále
zatéká - vlhnou a plesniví zdi.
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Kulturní a společenské záležitosti

Dne 29.11.2013 od 18.00 hod. se uskuteční Veřejná schůze v sále kulturního domu
Dne 7.12.2013 bude tradiční Mikulášská nadílka s divadelní Čertovskou pohádkou, začátek v 15.00 hod.



Usnesení
Osadní výbor žádá o prověření možnosti pro příjezdovou cestu k nemovitosti p. Krupíka.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 18. listopadu 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru

Strana 2 (celkem 2)

