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 Zápis č. 4 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 23. února 2015 

 

přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Vlček 

Martin 

omluvení členové OV: Matula Břetislav 

Hosté :                        ing. Majer, Ing. Forišková, JUDr. Berger, pí. Zárubová, pí. Kuchařová, pí. Kubečková, 

pí. Sýkorová, ing. Bordovský, p. Jalůvka, p. Feix, p. Matula, p. Böhm   

   

Program:       

 Zahájení 

 Poděkování členům Kulturní komise Hájov 

 Kulturní a společenské záležitosti na rok 2015, prezentace zástupců složek  

 Informace starosty města 

 Dotazy, připomínky, požadavky OV       

 Usnesení  
 
 

 Zahájení  

 

Předseda OV p. Jurečka přivítal hosty a všechny přítomné členy OV, poté jmenovitě přestavil zástupce složek 

v obci a ostatní hosty a zahájil jednání rozšířeného Osadního výboru. 

 

 

 Poděkování členům Kulturní komise Hájov   

 

Pan Jurečka poděkoval všem členům bývalé Kulturní komise, zhodnotil celou dobu jejího fungování od jejího 

založení v roce 2003 až doposud. Zmínil mnoho povedených organizovaných akcí. Poté předseda OV a představitelé 

města předali květiny a památeční listy bývalým členům Kulturní komise – jmenovitě předsedkyni pí. Kmeťkové a dalším 

členům pí. Kubečkové, pí. Sýkorové, ing. Bordovskému, p. Böhmovi, p. Feixovi, p. Kmeťkovi ml.. 

Poté pí. Kmeťková poděkovala za spolupráci p. Jurečkovi a ostatním členům OV.  

Bývalí členové přislíbili pomáhat i novému OV  

 

 

 

 Kulturní a společenské záležitosti na rok 2015, prezentace zástupců složek 

 

Pan Jurečka představil plán akcí na příští rok (viz příloha a www stránky). 

Jednotliví zástupci složek představili své plány pro příští rok: 

p. Jalůvka za Hasičský sbor 

pí. Kuchařová za Ligu žen 

ing. Bordovský za Sportovní klub 

p. Matula za Český zahrádkářský svaz 

JUDr. Berger za Český myslivecký svaz 

Pí. Zárubová za Klub Důchodců 

 

 

 Informace starosty města 

 

Pan Majer informoval o dopisu a odpovědi na Správu silnic Moravskoslezského kraje, kde nás informují a 

špatném podloží silnice a prozatím o nedostatku finančních prostředků na opravu. 

Případné další možné investice pro Příbor budou podmíněny získáním příslušných dotací. 

Informace o přípravě 1 změny rozpočtu na příštím zasedání ZM a případných penězích na dokončení opravy 

KD na Hájově. 

Informace o pokračujících pracích KD v Příboře. 
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  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 

Osadní výbor vyslovil velké poděkování za dokončovací a uklízecí práce na dokončení vinárny, především p. 

Vlčkovi, p. Šrámkovi a pí. Juřenové. 

Ing. Bordovský požadovat ořez stromů na výletišti, především na dolní straně výletiště (vrby) a kolem 

osvětlení. 

Byla provedena úprava a vymalování posilovny 

Platby ze energie v nových prostorách – sleduje a zapisuje p. Šrámek. 

OV pověřuje p. Jurečku výpočtem a stanovením spotřeby energie 3 radiátorů v přístavku KD za období        

10-12/2014 a zaplacením této částky nájemci p. Kuchařovi (oproti faktuře) 

 

Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Vlček Martin, Šrámek Jaroslav, Sýkora Ondřej 

Proti :        0  

Zdržel se :    0 

 

 

 Kulturní a společenské záležitosti  

 

Dne 21.2.2015 se uskuteční tradiční Hasičský ples 

Dne 28.2.2015 se uskuteční tradiční Myslivecký ples 

 

 

 Usnesení   

 

Osadní výbor vyslovuje poděkování za dokončovací a uklízecí práce na dokončení vinárny, především p. 

Vlčkovi, p. Šrámkovi a pí. Juřenové. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kocourek 

 

Hájov  25. února 2015                      

         Radek Jurečka 

  předseda osadního výboru      


