Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 2
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 15. prosince 2014
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Vlček Martin, Šrámek Jaroslav, Kmeťková
Ivana, Matula Břetislav

omluvení členové OV:

0

Hosté :

ing. Majer Bohuslav

Program:
1. Zahájení
2. Představení plánu práce na příští rok
3. Kulturní komise
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV
5. Kulturní a společenské záležitosti
6. Usnesení

1.

Zahájení
Předseda OV p. Jurečka přivítal hosty a členy OV a poté zahájil jednání Osadního výboru.

2.

Představení plánu práce na příští rok

Pan Jurečka zhodnotil uplynulé období minulého osadního výboru, a nastínil úkoly, které jsou nyní pro nový
Osadní výbor. Jako priorita je dokončení úprav a oprav kulturního domu a udržování budov a majetku v obci.
Následovala prohlídka již dokončených prací na kulturním domě a zhodnocení prací budoucích.

3.

Kulturní komise

Pan Jurečka je pozván na následující schůzi Kulturní komise, bude prezentovat vizi Osadního výboru na
fungování a společnou práci. Výsledky budou prezentovány na příštím zasedání Osadního výboru.

4.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Majer poděkoval za pozvání na schůzi OV a seznámil členy OV s možnostmi dalších oprav kulturního
domu na Hájově. Vše bude závislé na schválení první změny rozpočtu města. Informoval také o postupu prací na
opravě kulturního domu v Příboře.
Starosta řekl, že se na požadavku opravy silnice vedoucí přes obec spojil s novým starostou města Kopřivnice
a společně požádají Okresní správu silnic v Novém Jičíně.
Sesuv svahu – uskutečnila se schůzka s majiteli pozemků, správou silnic a s geologem. Posléze bylo
provedeno zaměření inkriminovaného svahu.
Posílení vodovodního řadu směrem na Kopec je před ukončením.
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5.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti
Dne 31.12.2014 se uskuteční tradiční setkání občanů Hájova u novoroční vatry u Pomníku padlých
Dne 17.1.2015 bude tradiční Obecní ples.

6.

Usnesení
Osadní výbor požaduje pokračovat v jednání o opravě okresní silnice vedoucí přes obec

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 16. prosince 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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