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 Zápis č. 15 
 z rozšířeného jednání Osadního výboru v Hájově dne 15. února 2016 

 
přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Matula Břetislav, Vlček Martin, Kmeťková 

Ivana, Šrámek Jaroslav 

omluvení členové OV:    0 

 

Hosté :                       Bohuslav Majer - starosta, Dana Forišková – místostarostka, Rostislav Michálek – právník 

města, Václav Jalůvka – MS, Alena Kubečková – KD, Petra Kuchařová – LŽ, Karel Ondřejec 

– SDH, Václav Matula – ČZS, Petr Kuchař – provozovatel kulturního domu, Martin Böhm 

 

   
 
Program:       
1. Zahájení 
2. Pořádání Valašské rallye 2016 
3. Informace hostů o činnosti a plánech na rok 2016 
4. Informace starosty města 
5. Dotazy, připomínky, požadavky OV    
6. Kulturní a společenské záležitosti  
7. Usnesení    
 
 
 

1. Zahájení  
 

Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné hosty a členy Osadního výboru, přestavil jednotlivé hosty a 
zahájil jednání OV. 
 
 
2. Pořádání Valašské rallye 2016 
 

Pan Vlček informoval o přípravách závodu Valašská rallye v katastru obce Hájov, která se uskuteční v sobotu 
16.4.2016. Po připomínce nájemce kulturního domu a pořádání akce v kulturním domě byla trať upravena, aby to 
s dotyčnou akcí nekolidovalo. 

Další část závodu bude i na polygonu v areálu Tatry Kopřivnice 
 
 
 
3. Informace hostů o činnosti a plánech na rok 2016 
 

Pan Jurečka zhodnotil stávající spolupráci s nájemcem mateřské školy Moje školka, v rámci obce funguje na 
dobré úrovni – spolupráce hlavně s Klubem důchodců. Pan starosta přednesl nápad s nynějším celostátním programem 
– babičky čtou dětem. 

Bylo zhodnoceno pořádání Obecního plesu a výhrady některých hostů k nájemci – p. Kuchařovi ohledně 
vytápění. Bylo konstatováno, že to bylo zapříčiněno zanesením plynového kotle při rekonstrukci KD a také bude 
provedeno proškolení ohledně používání jednotlivých větví . Také bylo konstatováno, že v druhé místnosti vinárny 
bude nutno posílit radiátory – na celou místnost jsou 2 otopná tělesa pravděpodobně nedostatečná . Další akce po 
provedení vyčištění kotle již byly v pořádku (Dětský maškarní ples, hasičský ples), pan Jurečka nyní chodí denně 
kontrolovat vytápění a větrání v suterénu kulturního domu a monitoruje spotřeby zemního plynu v celém objektu. Dále 
se monitoruje teplota v posilovně.  Od 10.2.2016 se vytápí suterén kulturního domu  pravidelně od 13:00 – 17:00 . 

 
 
 
 
 
 
 



              Město Příbor                                                O s a d n í  v ý b o r  m í s t n í  č á s t i  H á j o v   
 

 Strana 2 (celkem 3) 

 
4. Informace starosty města 
 

Pan Majer informoval o přípravách 2. změny rozpočtu, kde se nyní dávají finanční prostředky na dokončení a 
výbavu Kulturního domu Příbor, přípravu výstavby Kulturního domu na Prchalově, a propojení Piaristických zahrad 
směrem k náměstí, rekonstrukce chodníků po rekonstrukci plynofikace a veřejného osvětlení a parkování u hřbitova. 

Pro opravení ujíždějícího svahu pod pomníkem je již vybrána firma k realizaci, nyní se čeká na jarní počasí. 
Oprava státní hlavní cesty přes Hájov je údajně v plánu, ještě bohužel není stanoven datum realizace vzhledem 

k zajištění průjezdu obcí. 
Prostory v suterénu KD (posilovna), stále se hledá způsob na možné provozování těchto prostorů (po právní 

stránce) a možné zodpovědnosti za využívání. 
Pan starosta zmínil nové financování Osadních výborů – současná praxe již údajně naráží na zákony, 

připravuje se nový systém. Složky budou mít možnost pořádat akce v součinnosti s Odborem kultury, Klub důchodců si 
bude muset vyřídit právní subjektivitu ( za pomoci odboru města)  
   
 
5.  Dotazy, připomínky, požadavky OV 
 

Pan Vlček vznesl dotaz ohledně používání prostor vinárny pro jiné než kulturní akce – členové OV 
odsouhlasili, že tyto prostory jsou k dispozici pouze při kulturních akcích pro složky, případně jako volnočasové 
aktivity pro místní mládež (stolní tenis, hry apod.). 

Pan Sýkora vznesl dotaz ohledně možnosti výměny vjezdových vrat do hasičárny 
Pan Matula B. vznesl dotaz na budoucí případné investiční akce na Hájově - například jsou v přípravě 

dokumentace k prodloužení chodníků. Pan starosta vysvětlil, že v současné době nejsou finanční prostředky a je třeba 
dát požadavek na odbor investic. 

Byla zmíněna možnost uspořádat veřejnou schůzi, která byla naplánována po kolaudaci Kulturního domu – 
bohužel stále tomu tak není ,informaci o tom , že proběhla kolaudace  pronesl na schůzi pan starosta.  

Pan Jurečka vznesl podnět na Městskou policii ohledně možnosti uspořádat pro místní mládež přednášku 
k novému zákonu o nošení reflexních prvků mimo obec. 

Pan Matula V. informoval o přípravách oslav založení Českého svazu zahrádkářů na Hájově – 60. let a 
možnosti grantů na tyto oslavy. Dle slov starosty uděluje zastupitelstvo města na základě požadavku složky.  

Pan Sýkora vznesl dotaz ohledně možnosti zapůjčení stolů do sálu Kulturního domu na Hájově z bývalého sálu 
Kulturního domu v Příboře – je nutno napsat žádost o zapůjčení. 

 
Proč od připomínky v lednovém zápisu OV nedošlo k odstranění odpadu v igelitových pytlích z příkopy 

naproti  bývalého fotbalového hřiště 
Technickými službami ? 

Předseda MO ČSZ Hájov, se dotazoval zástupců města, proč je od letošního roku problém dostat příspěvek na 
činnost spolku / pronájem sálu apod../ proč je to tak složité až byrokraticky neskutečně okleštěné. S politováním 
prohlásil, že v rámci času dobrovolníků ve svazu je vyplňování a běhaní od odboru k odboru města, natolik 
vyčerpávající, že tak minimální příspěvek ve finále ani nestojí za stráveny čas na úřadu. Zhodnotil, že je to pomalá 
likvidace složky a dotazoval se  proč nelze tyto prostředky získat jako v předešlých letech z rozpočtu OV Hájov, kdy to 
bylo jednoduché a snadno profinancovatelné. Nejedná se jen o tu to složku ale i o Klub důchodců, Ligu žen, Hasiče a 
Myslivce. 

 Dále se pan Matula dotazoval ,proč nebyl pozván na schůzi předseda KDU-ČSL Hájov  Jiří Kuchař. 
(Nebyli pozváni zástupci politických stran a sdružení). 

 
 
Pan Jurečka zmínil, že se stále hledá nový správce Obecního domu. 

 
 
6. Kulturní a společenské záležitosti  
 
 Dne 27.2.2016 pořádá Myslivecký spolek tradiční ples 
 
 
7. Usnesení 
 

Osadní výbor žádá o zapůjčení stolů do sálu kulturního domu Hájov. 
Osadní výbor žádá o pomoc při založení právní subjektivity pro Klub důchodců Hájov 
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Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov  25. února 2016                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      
 
 
 
 


