Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 45
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20. srpna 2018
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Vlček Martin,

Hosté :

Kuchař Jiří, Matula Václav

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Zhodnocení hájovské pouti
3. Požadavky na Technické služby pro rok 2019
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV
5. Příprava možných investičních akcí
6. Kulturní a společenské záležitosti
7. Usnesení

1.

Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o
schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Kmeťková Ivana, Sýkora Ondřej, Šrámek
Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Zhodnocení hájovské pouti

Dne 11.8.2018 se uskutečnila tradiční hájovská pouť, účast cca 150 lidí, menší nespokojenost z řad pořadatelů
byla k době hraní hudby, která hrála cca od 17.30 do 19.00 hodin a byla i horší komunikace mezi hudebníky a pořadateli.
Osadní výbor vyslovuje poděkování pořadatelům a hlavně p. Jiřímu Kuchařovi a p. Václavu Matulovi.

3.

Požadavky na Technické služby pro rok 2019

Osadní výbor zpracoval prostřednictvím p. Šrámka požadavky na Technické služby – hlavně údržby výletiště
okolí obecního a kulturního domu.
Dle požadavku ČZS a zápisu č. 39 z února 2018 a 44 z července 2018 požaduje Osadní výbor opravu oplocení
okolo zahrádkářské chaty, který je na pozemcích a v majetku města.
Dosazení a úprava živého plotu u pergoly
Ořez stromu na celém výletišti
Odstranění a instalace nových laviček 6 ks
Obnovení lajnovaní hřiště
Obnovení nátěru oplocení a pouličních lamp kolem hřiště
Nové svítilny případně výměna skel a vyčištění stávajících světel od hmyzu
Zajištění fotbalových branek proti pádu
Přidat min 2x pevné odpadkové koše na výletiště
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Vyčištění odpadu u posilovny a odstranění plevele
Vyčištění odpadu u hasičárny a obnovení vodorovného značení před hasičárnou
Instalace 2 pevných košů k hospodě k venkovnímu posezení
Ořez suchých větví borovic u sálu od strany Jirky Kuchaře
Nátěr kolotoče
Oprava nabouraného stojanu na kola

4.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Správce obecního domu pí. Kmeťková informovala o stále probíhajících nabídkách na instalaci nového koberce
do salónku osadního výboru, výběrové řízení probíhá do konce měsíce srpna.
Osadní výbor požaduje a urguje opětovnou a pořádnou opravu obrubníků chodníku od p. Matouše k p. Jalůvkovi.
Loni proběhla provizorní oprava a nyní jsou obrubníky opět v havarijním stavu.
Dne 8.9.2018 proběhne tradiční noční hasičská soutěž na Hájově, Osadní výbor dostal žádost na příspěvek na
nákup pohárů
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Kmeťková Ivana, Sýkora Ondřej, Šrámek
Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Osadní výbor schválil příspěvek na nákup pohárů pro hasičskou soutěž
Osadní výbor schválil opravu poničených židlí ze sálu kulturního domu – přečalounění cca 20 kusů roztrhaných
potahů židlí
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Břetislav, Kmeťková Ivana, Sýkora Ondřej, Šrámek
Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Osadní výbor schválil opravu židlí ze sálu
Osadní výbor požaduje opravu šatny v předsálí kulturního domu - výdejní okno, dveře a vnitřní vybavení šatny.
p. Sýkora upozornil na potřebu umístění dopravní značky „Slepá ulice“ na silnici od mateřské školky směrem
k p. Černému, kde jezdí mnoho aut, které netuší, že cesta končí a nemají se kde otočit.
Osadní výbor připraví do konce září návrh rozpočtu na rok 2019 – zpracuje p. Šrámek
p. Sýkora vznesl dotaz ohledně obslužnosti autobusových zastávek Příbor – Hájov Rozcestí v průběhu a po
dokončení oprav na D48 – hlavně na trase Nový Jičín – Frýdek – Místek a zpět
Osadní výbor změnil termín posledního zasedání na 21.9.2018 od 19.00 hodin

5.

Příprava možných investičních akcí
Osadní výbor doporučuje pro příští období přípravu a realizaci těchto investičních akcí :
-

úprava návsi dle zpracované studie
oprava budovy mateřské školky
oprava zbytku cesty od transformátoru k p. Hajdovi (neopravený zbytek)
oprava cesty tzv. „Raškového chodníku“
zahájení debaty o výstavbě nové hasičské dráhy
výstavba chodníku dle již zhotoveného projektu od kaple po p. Sýkoru
oprava spojovací cesty od Černých do Rychaltic ( z Rychaltské strany z velké části již opraveno)
oprava elektroinstalace kulturního domu, odsávání kuchyně a oprava šatny a obnova vybavení sálu a
kulturního domu
řešení úpravy výletiště – přístřešek pro muzikanty
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Kulturní a společenské záležitosti
Dne 8.9.2018 pořádají místní hasiči tradiční noční soutěž od 20.30. hodin.
Dne 22.9.2018 pořádá místní sdružení ČZS tradiční vinobraní
Dne 29.9.2018 pořádá Liga žen tradiční Šlapeto

7.

Usnesení
Osadní výbor schválil příspěvek na nákup pohárů pro hasičskou soutěž
Osadní výbor schválil opravu židlí ze sálu
Osadní výbor schválil změnu posledního zasedání na 21.9.2018 od 19.00 hodin
Osadní výbor schválil návrh investičních akcí pro příští období
Osadní výbor požaduje opětovnou a pořádnou opravu obrubníků chodníku od p. Matouše k p. Jalůvkovi

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov
23. srpna 2018
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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