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 Zápis č. 35 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 26. srpna 2013 

 

přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Matula 

Břetislav 

omluvení členové OV: 0 

Hosté :                        ing. Strakoš 

  

   

Program:       

 Zahájení 

 Rezignace člena OV 

 Oprava střechy a stav kulturního domu 

 Dotazy, připomínky, požadavky OV       

 Kulturní a společenské záležitosti  

 Usnesení  
 

 

 Zahájení  

 

Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny  přítomné členy OV i hosty a zahájil jednání OV. 

 

 

 Rezignace člena OV  

 

Pan Jiří Reese k 31.7.2013 rezignoval na člena Osadního výboru. Ten jeho odstoupení vzal na vědomí a 

jednohlasně přijal. 

 

Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Václav, Matula Břetislav 

Proti :        0  

Zdržel se :    0 

 

Pan Jiří Kuchař zároveň navrhl jako nového člena Osadního výboru p. Karla Petra. 

 

Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Václav, Matula Břetislav 

Proti :        0  

Zdržel se :    0 

 

 

  Oprava střechy a stav kulturního domu 

 

Osadní výbor důrazně urguje reklamaci a opravu střechy kulturního domu. Po prvním nahlášení havárie 

uplynul již měsíc a stále se nic neděje. 

Také stále není splněn úkol RM o zjištění celkového stavu kulturního domu a jeho řádné předání. 

S posledně provedenou opravou sociálního zařízení se také začalo projevovat zatékání do vinárny, kde 

následkem toho vlhnou a vzniká plíseň na zdi. 

 

 

  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 

Byly vykoupeny zbývající pozemky na veřejné cestě „na Černice“, takže je již celý úsek v majetku města. 

Bylo umístěno dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ na veřejné cestě u Hájovského lesa bez vědomí 

Osadního výboru, který s touto instalací zcela zásadně nesouhlasí. Zároveň je proti zamýšlenému záměru osadit tuto 

veřejnou cestu závorami.  

Nový místní rozhlas je již instalován, chystá se již jeho odzkoušení a následně oficiální spuštění. 
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Pan Petr Böhm vznesl dotaz, proč je propustek nad pomníkem umístěn na druhé straně silnice, kde již neplní 

svoji funkci. 

Pan Václav Matula navrhl umístění zrcadla v zatáčce u p. Zdeňka Kuchaře směrem „na Černice“.   

Ing. Strakoš informoval členy OV o tom, že požadované výložníky na cestě od pomníku k hlavní cestě budou 

do konce 36. týdne konečně upraveny. 

Zápisy Kulturní komise byly po urgenci doplněny.  

  

 

 

 Kulturní a společenské záležitosti  

 

17.8.2013  se uskutečnila tradiční pouť s letním večerem. 

30.8.2013  pořádají místní hasiči 4. ročník noční hasičské soutěže „O pohár Hájova“, která je součástí Beskydské ligy.  

 

 

 

 Usnesení   

 

Osadní výbor vzal na vědomí rezignaci Jiřího Reeseho na člena OV a navrhuje za jeho nástupce p. Karla Petra. 

Osadní výbor opětovně požaduje protokolární předání budovy místního pohostinství do správy OISM a to 

včetně písemného posouzení celkového stavu budovy. 

Osadní výbor nesouhlasí s umístěním dopravního značení a  instalací závor na veřejné cestě u Hájovského lesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kocourek 

 

Hájov  27. srpna 2013                      

         Radek Jurečka 

  předseda osadního výboru      


