
 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. 11
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 23.září 2019

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

Omluvení členové OV: Kuchařová Petra,

Hosté: pí. Kmeťková Ivana

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Dotazy, připomínky, požadavky OV

3. Kulturní a společenské záležitosti

4. Usnesení

1. Zahájení zasedání a schválení programu

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

Pro: Sýkora Ondřej,  Kocourek  Pavel,  Šrámek Jaroslav,  Böhm Martin,  Kuchařová Petra,  Böhm Petr,
Opěla Ondřej

2. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

Pořádání letošního krmáše – Osadní výbor se domluvil s nájemcem pohostinství p. Petrem Kuchařemna zajištění

tradiční krmášové zábavy. Kolotoče zajistí společně p. Vávra a Tvardek.

Pojízdná prodejna na Hájově – p. Carbol má nyní personální i materiální potíže (s autem), zatím údajně nemůže

provoz pro Hájov zajistit. Bude poptáván ještě jednou v říjnu, za jakých podmínek by byl schopen služby zajistit.

Osadní výbor žádá příslušné úředníky města o pomoc a součinnost při sjednávání možnosti zajistit tuto službu pro

občany obce.

Probíhá výměna laviček a odpadkových košů na výletišti a u pomníku padlých

Pan Sýkora informoval o tom, že Technické služby od příštího roku nebudou zajišťovat výsadbu okrasných květin

do venkovních květináčů. Doporučujeme poptat se v klubu důchodců, zda by se mohli pro příští rok postarat o

výsadbu okrasných květináčů před kaplí a u vývěsní skříňky a následnou starost o ně.

Osadní výbor navrhuje dočasně umístit na pořadí stacionární radar pro zjištění statistiky provozu na silnici

Paní Petra Kuchařová zajistila účinkování divadelního představení za Štramberka na 23. listopadu.

Pan Martin Böhm informoval o havarijním stavu stolů v sále kulturního domu. Bude potřeba jejich výměna.

3. Kulturní a společenské záležitosti 

21.9.2019 – pořádal ČZS tradiční vinobraní

29.9.2019 –se uskuteční tradiční Šlapeto

14.10.2019 - se uskuteční tradiční Hájovský krmáš

4.  Usnesení 

        OV požaduje po městě podporu pro zachování prodeje pojízdné prodejny

        OV navrhuje umístit na pořadí stacionární radar

        OV požaduje zajistit výměnu stolů v sále kulturního domu
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Hlasování o výše uvedeném usnesení OV: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Böhm Petr, Opěla Ondřej
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení OV bylo schváleno

Zapsal: Pavel Kocourek

Hájov
25. září 2019  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru
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