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

Zápis č. 5
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. března 2019

Přítomní členové OV: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Böhm Martin, Opěla Ondřej

Omluvení členové OV: Pavelka František

Hosté: Malík  Jan, Jurečka  Radek, Kubečková  Alena,  Kuchařová  Petra,  Jalůvka  Vojtěch,  Jalůvka

Václav, Matula Václav, Kuchař Jiří, Maléř Martin, Kmeťková Ivana

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Prezentace a požadavky hostů

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV

4. Kulturní a společenské záležitosti

5. Usnesení

1. Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Sýkora přivítal přítomné členy Osadního výboru a hosty a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o

schválení programu schůze dle předchozí pozvánky:

Hlasování: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Böhm Martin, Opěla Ondřej
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program schůze byl schválen

2. Prezentace a požadavky hostů

Pan Malík informoval přítomné o připravovaných akcích na Hájově – oprava krovu školky a cestě vedoucí přes

obec, kterou zajistí krajský úřad, nyní  probíhá výběrové řízení.  Zmínil  se také o zhotovené studii  na možnou

úpravu prostranství před kulturním domem, veřejnosti bude představena na plánované veřejné schůzi.

Paní Kubečková Alena informovala o stavu, činnosti a plánovaných akcích klubu důchodců

Paní Kuchařová Petra informovala o pořádání maškarního plesu, dětského dne a tradičního šlapeta za Ligu

žen

Pan Jalůvka Václav referoval o činnosti mysliveckého sdružení, jejich náplni práce a spolupráci se složkami.

Pan Matula Václav sdělil za Český zahrádkářský svaz o pořádání tradičních akcích – vaření guláše, vinobraní,

spolupořádání pouti, a pokud bude úroda, tak i výstavu ovoce a zeleniny. Zároveň vyslovil dotaz, v  jakém stadiu je

plánovaná oprava oplocení kolem zahrádkářské chaty a majetku města.

Pan Kuchař Jiří za KDU-ČSL sdělil prioritu strany oprava poutního kříže „na Kopčaně“, který je v havarijním

stavu, a také jako každým rokem budou spolupořadateli společně s Osadním výborem Hájovské pouti.

Pan Jalůvka Vojtěch požadoval informaci ohledně schvalování a podmínek grantů pro složky a přerozdělování

peněz na tzv.  „výdělečných akcí“.  Dále požadoval  řešení  a plánování  sečení  veřejných ploch. Požádal  Osadní

výbor, zda by šlo opět zajistit pro plánovanou soutěž hry Plamen v říjnu nafukovací skákací hrad.

Paní Kmeťková zhodnotila správcovství  Obecního domu, nyní vše funguje v rámci možností, koberec je již

vyměněný  celý.  Informovala  o  schůzce  s panem  Hajdou  ohledně  oprav  okapového  systému  a  střechy  na

přístřešku pergoly.
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3. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

OV změnil termín pořádání obecní veřejné schůze na středu 27.3.2019 od 17.00 hodin v místním kulturním domě.

Pan Sýkora sdělil o možnosti využití bývalé úřední desky pro složky jako informační tabule – klíče od skříňky jsou u

paní Kmeťkové.

Pan Kuchař informoval o neustálém vypadávání veřejného osvětlení. Dále sdělil, že bude nutno opravit a natřít

plechovou střechu nad sálem kulturního domu.

Pan Opěla sdělil, že nefunguje městský rozhlas na sloupu 2-44. S tímto nahlásil p. Jalůvka, že jsou spadané dráty

bývalého rozhlasového vedení v některých částech obce.

Pan Maléř  požádal  členy  Osadního výboru o  možnosti vykoupení  pozemků na bývalém hřišti „u Dvora“  pro

potřeby a pro využití jako sportovní dráhy pro hasiče. Současná dráha je pouze provizorní a již nevyhovuje. Je

možná změna v územním plánu na víceúčelovou plochu.

Pan Jalůvka Vojtěch upozornil na potřebu oprav většiny židlí v salónku Obecního domu.

Pan Sýkora informoval o proběhlé informativní schůzce ohledně řešení sjezdu z dálnice D 48 „u Tatry“

OV souhlasí s pověřením zajištění stavění tradičního máje opět p. Petra Sýkoru za pomoci místních hasičů

Pan Sýkora podal informaci o umístění dvou velkoobjemových kontejnerů na odpad – jeden umístit u kulturního

domu a druhý u pomníku. Termíny budou sděleny s předstihem.

Osadní výbor požaduje úpravu pravidel pro financování Osadních výborů

4. Kulturní a společenské záležitosti 

2.3.2019 – pořádali hasiči tradiční bruslení na zimním stadionu v Kopřivnici.

V měsíci březnu nejsou žádné další kulturní akce

5. Usnesení 

OV opravil termín veřejné schůze na 27.3.2019 od 17.00 hod.

OV požaduje úpravu pravidel pro financování Osadních výborů

OV požaduje informaci v jakém stadiu je plánovaná oprava oplocení kolem zahrádkářské chaty a majetku města

OV požaduje řešit vypadávání veřejného osvětlení.

OV souhlasí s pověřením zajištění stavění tradičního máje opět p. Petra Sýkoru za pomoci místních hasičů

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Petr, Böhm Martin, Opěla Ondřej
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení OV bylo schváleno

Zapsal: Pavel Kocourek

Hájov
20. března 2019  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru
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