
 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. 6
z  jednání Osadního výboru v  Hájově  dne 15. dubna 2019

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

Omluvení členové OV: Pavelka František

Hosté: 0

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Rezignace člena OV

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. Rezignace člena OV

Pan Sýkora informoval přítomné členy OV o rezignaci člena OV p. Františka Pavelky, který rezignaci podal

písemně k datu 30.4.2019 z osobních důvodů.

Předseda OV oslovil a navrhl na novou členku předsedkyni Ligy žen paní Petru Kuchařovou, která s  nominací

souhlasí.

Rezignaci pana Pavelky a návrh na jmenování paní Kuchařové doručí pan Sýkora na sekretariát města.

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

OV zhodnotil  průběh veřejné schůze,  návrhy a  náměty  z ní  vyplývající  budou členové OV řešit  postupně

v průběhu celého roku.

Tradiční stavění máje zajistí opět p. Petr Sýkora s pomocí hasičů. Za hasiče spolupráci zajišťuje p. Marek Janák.

Oslava 74. výročí osvobození Hájova se uskuteční v pondělí  6.5.2019 od 19.00 hodin tradičním průvodem

s hudbou od pohostinství k pomníku padlých. Žádáme Městskou policii o zajištění bezpečnosti při pochodu. Na

závěr bude tradiční vatra.

Požadavek na Technické služby na sečení trávy v průběhu roku – vždy před kulturními akcemi a také dle

potřeb obce (podle toho jak rychle poroste tráva). Podrobnosti domluví p. Sýkora s paní Gřesíkovou.

Pan Petr Böhm informoval členy OV o probíhajících jednáních k zajištění hudby na pouť. 

Pan Sýkora informoval o probíhajícím jednání o opravě odsávání v kuchyni v hospodě dle projektu.

OV požaduje na podnět p. Petra Böhma přesadit živý plot u pomníku padlých o cca jeden metr dále od silnice

z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
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4. Kulturní a společenské záležitosti 

30.4.2019 – se uskuteční od 19.00 hod. tradiční stavění máje.

4.5.2019 - pořádají hasiči tradiční Floriánkové posezení u guláše

6.5.2019 – proběhne od 19.00 hod. oslava 74. výročí osvobození obce

5. Usnesení 

OV žádá změnu člena OV za rezignujícího p. Františka Pavelku paní Petru Kuchařovou. 

OV požaduje asistenci Městské policie k zajištění bezpečnosti při průvodu k  osvobození obce dne 6.5.2019 od

19.00 hod.

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

OV požaduje po TS sečení trávy před kulturními akcemi a dle potřeb OV

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
19. dubna 2019  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru
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