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 Zápis č. 1 
 z jednání Kulturní komise v Hájově dne 17. prosince 2014 

 
přítomní členové KK: Kmeťková Ivana, Bordovský Tomáš, Petr Kuchař, Feix Vladimír, Bohm Martin, Kubečková 

Alena, Sýkorová Marcela 

omluvení členové KK: Kmeťko Pavel,  

Hosté :                        Radek Jurečka  

   
Program:       
1. Zahájení 
2. Kulturní komise, činnost  
3. Dotazy, připomínky, požadavky KK       
4. Kulturní a společenské záležitosti  
5. Usnesení  
 
 

1. Zahájení  
 

Předsedkyně KK pí. Kmeťková přivítala hosta Radka Jurečku a zahájila jednání  Kulturní komise. 
 
 
2. Představení plánu práce na příští rok   
 

Pan Jurečka poděkoval za pozvání a seznámil členy KK s plánem práce Osadního výboru na Hájově a nastínil 
představy o společných schůzkách Osadního výboru a Kulturní komise.  
Na společných zasedáních bychom společně projednali problematiku: 
plánu kulturních akcí 2015 
financování akcí 
organizaci kultury  
spolupráce se složkami 
zajištění akcí 
vzájemná informovanost 
  
Jako jednací den bude pondělí, termíny a časy jednání jsou uvedeny v přiložené příloze Plánu práce OV na 1 

pololetí 2015.  
 

 
3. Kulturní komise 
 

Byla nastíněna možnost nového fungování Kulturní komise, kdy by se schůze Osadního výboru a Kulturní 
komise spojily. 

Hlavní náplň: 

1. Předkládá návrhy rozvoje v oblasti kultury v obci. 
2. Předkládá návrhy pro sestavení plánu hlavních kulturních a společenských akcí pro 

kalendářní rok, vč. návrhů na finanční krytí. 
3. Aktivně se zúčastňuje na přípravách a při organizování těchto akcí. 
4. Dle potřeby spolupracuje i s jinými pořadateli kulturních a společenských akcí v obci a 

projednává s nimi otázky součinnosti. 
5. Hospodaří se svěřeným obecním majetkem. Vede a doplňuje evidenci movitého majetku, 

dohlíží na správný způsob využívání a podává své další návrhy dle potřeby. 

 
  

 
4.  Dotazy, připomínky, požadavky KK 
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Předsedkyně Kulturní komise informovala, že od říjnových komunálních voleb považovala komisi za 
zrušenou. Kulturní komise dokončila nasmlouvané letošní akce a již nezahájila přípravy na rok 2015. Na přímý 
dotaz pana Jurečky oznámila Ivana Kmeťková, že nebude vykonávat nadále svou funkci. 
Po vzájemné shodě bylo přijato usnesení o ukončení činnosti Kulturní komise k 17. 12. 2014. 
Pan Jurečka všem přítomným poděkoval za dosavadní práci a ocenil jejich přínos v oblasti kultury na Hájově. 
Dále se zavázal, že osloví předsedy zájmových složek na Hájově o doplnění členů do Kulturní komise. 
 
 
 

 
5. Kulturní a společenské záležitosti  
 

Dne 31. 12. 2014 novoroční vatra, ohňostroj  
Organizaci Obecního plesu 17. 1. 2015 bude zajišťovat OV. 
 

 
 
6. Usnesení   
 

Dne 17. 12. 2014 ukončila činnost kulturní komise na Hájově, předseda OV osloví předsedy zájmových složek  
na Hájově o doplnění členů do Kulturní komise. 
Termín: 19. 1. 2015                                         Zodpovídá: Předseda OV Hájov 
 

 
 
 
Zapsal: Radek Jurečka 
 
Hájov  17. prosince 2014                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      


