Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 1/2015 ze dne 18.1.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, M. Nejez, P. Pospíšilová, H. Chromá, L. Křivánek,
P. Malášek, J. Girszewski
Hosté:

L. Knechtová (zastupitelka), V. Girszewska, Z. Henzl

Omluven: -

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:04 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

Pavlínu Pospíšilovou
Jaroslav Girszewski

přítomno

7

pro

7

Program jednání :
1. Zahájení, technický bod, program zasedání
2. Předání jmenovacích dekretů členům OV
3. Plán práce na rok 2015
4. Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2014 - 2018
5. Seznámení s kompetencemi a odpovědností členů RM
6. Informace ze setkání zástupců OV s vedením města ze dne 1.12.2014
7. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 21.9.2014
8. Různé ( podněty, dotazy, připomínky …)
9. Usnesení
10. Závěr

Doplnění programu o bod č.2 - Předání jmenovacích dekretů členům OV , bylo bez připomínek.
Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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2. Předání jmenovacích dekretů členům OV
Předseda OV předal všem členům k podpisu jmenování členů Osadního výboru Hájek - Hajánky,
které bylo schváleno Zastupitelstvem města Tišnova.
Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí předání jmenovacích dekretů
členům.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

3. Plán práce na rok 2015
Členové OV se dohodli, že jednání OV v roce 2015 se budou konat vždy 1x za měsíc v nedělu od 19:00
hodin v těchto termínech:

18.1.2015
15.2.2015
22.3.2015
26.4.2015
24.5.2015
21.6.2015

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

19.7.2015
23.8.2015
20.9.2015
18.10.2015
29.11.2015
20.12.2015

Usnesení:

OV souhlasí s navrženým plánem práce na rok 2015.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

4. Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2014 - 2018
Předseda OV seznámil členy s programovým prohlášením koaličních stran pro volební období
2014 – 2018.
Zejména vyzvedl tyto články a body:

Správa města a řešení potřeb občanů
4a)

Bod 6. Nejméně jednou ročně uskutečníme výjezdní zasedání Rady města v každé okrajové části
města (Hájek-Hajánky, Jamné, Pejškov)

Usnesení:

4aa) OV navrhuje přizvat členy OV Hájek - Hajánky k výjezdnímu zasedání
RM a rozšířit i na výjezdní zasedání Zastupitelstva města Tišnova.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7
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Doprava
4b1) Bod 7. Zpracujeme studii využití místní dopravy po městě (nádraží-centrum-penzionnemocnice-Trnec).
Usnesení:

4b1a) OV navrhuje zvážit možnost zřízení autobusové zastávky u Antlovy
vily, pro linku autobusu jedoucí z Rohozce – Jamné – Železné - Tišnov, která
by usnadnila občanům přístup k nemocnici.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

4b2) Bod 8. Vypracujeme plán dalších oprav městských komunikací včetně místních částí HájekHajánky, Jamné a Pejškov.
Usnesení:

4b2a) OV navrhuje zaměřit se zejména na opravu místní komunikace
vedoucí přes Hájek na Všechovice, která je ve velmi špatném stavu.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

Životní prostředí
4c1) Bod 4. Vysadíme další nové aleje stromů ve městě (ul. Černohorská, Na Rybníčku) a budeme
iniciovat výsadby alejí i v okolí Tišnova (Hájek - Stanoviska, Vitar - Drásov, Lomnička Jamné).
Usnesení:

4c1a) I nadále pokračovat ve vysazování stromů na Stanoviskách,
kontrolovat a zalévat stromy a případné škody hlásit a konzultovat s
p. Ing. Drhlíkem.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

4c2) Bod 6. Budeme udržovat a rozvíjet dětská hřiště ve městě.
Usnesení:

4c2a) I nadále jednat a letos v jarních měsících uskutečnit domluvené
terénní úpravy ( s p. Ing. Drhlíkem ) na místním hřišti, které jsou nutné pro
přemístění trampolíny. Na jejím místě chce OS Vinohrad vybudovat altánek,
pro uskladnění zakoupených stolů a lavic, ale především bude využívaný při
sportovních a společenských akcích, které celoročně na hřišti probíhají pod
vedením místního OS Vinohrad.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

Zdravotnictví, sociální služby, senioři
4d) Bod 2. Budeme chtít aktivně ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici tak, aby byly příznivé
pro občana.
Usnesení:

OV bere na vědomí prohlášení koaličních stran na volební období 2014 – 2018.

Hlasováno:

přítomno

7

pro

7
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5. Seznámení s kompetencemi a odpovědností členů RM
Předseda OV seznámil členy s nově zvolenou Radou města Tišnova 2014 – 2018 a jejich
kompetencemi.
Bc. Jiří Dospíšil – Starosta – MOST
( Rozpočet a strategické plánování, finance a hospodaření, lidské zdroje a interní audit, komunikace a vnější vztahy).

Ing. Václav Šikula - Místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti - ANO 2011
( Veřejný pořádek a bezpečnost, doprava, komunální služby, životní prostředí, bytové hospodářství. )

Ing. Tomáš Komprs – Místostarosta - STAN
( Kultura, sociální věci a zdravotnictví, energetika, podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch a zahraniční styky )

Ing. Karel Souček – Místostarosta - ODS
( Investice města, územní plánování a rozvoj města, pozemky a nebytové hospodářství. )
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. - Člen rady města – MOST
( Školství a rodinná politika, sport, mládež a volnočasové aktivity. )
Usnesení:

OV bere na vědomí kompetence a odpovědnost členů Rady města.

Hlasováno:

přítomno

7

pro

7

6. Informace ze setkání zástupců OV s vedením města ze dne 1.12.2014
Předseda OV seznámil členy s průběhem schůzky konané dne 1.12. 2014, které se zúčastnil
starosta města Tišnova p. Bc. J. Dospíšil, místostarosta Ing. V. Šikula a za Osadní výbor Hájek –
Hajánky předseda p. L. Kotouček a místopředsedkyně p. H.Chromá.
Usnesení:

OV bere na vědomí informace ze setkání zástupců OV s vedením města ze dne
1.12.2014.

Hlasováno:

přítomno

7

pro

7

7. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 21.9.2014
4a_8_2014 Komunikace přes místní část Hajánky u č.p. 25 ( zatáčka u p. B. J. ) sedá – propadá
se po opravě kanalizace a zdržuje se zde po deštích voda. Rovněž je nutné přehodnotit stav
komunikace od křižovatky po kapličku v místní části Hajánky – stávající stav vznikl po budování
kanalizace odvodu povrchových vod ( jedná se o výtluky a propadání komunikace ).
NESPLNĚNO
Termín: 5.10.2014
Úkol trvá:
Zaslat dopis na OSMI

Zajistí : P. Pospíšilová

Nový termín: 7.2.2015

4f_8_2014 Je nutné provést prořez větví zasahujících do vedení VO a zároveň bránících
významu světelných bodů, které tím neplní svůj účel – nebezpečí potrhání vedení.
Rovněž bylo dohodnuto zvýšení počtu světelných bodů do hajánského kopce.
NESPLNĚNO
Termín: 5.10.2014
Úkol trvá:
Zaslat dopis na OSMI

Zajistí : P. Pospíšilová

Nový termín: 7.2.2015
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4h_8_2014 Stížnost občanů týkající se pravidelné roznášky Tišnovských novin.
SPLNĚNO

4ch_8_2014 Při jednání OV se zaměstnanci OSMI bylo projednáno, že v roce 2014 bude
splněno:
4ch_1) Dětské hřiště v místní části Hajánky – úprava skluzavky a vytvoření místa na trampolínu.
NESPLNĚNO
Termín: 5.10.2014
Úkol trvá:
Zaslat dopis na OSMI

Zajistí : P. Pospíšilová

Nový termín: 7.2.2015

4ch_2) Vyspárování tarasu u kapličky v místní části Hajánky.
SPLNĚNO

4ch_3) Renovace fasády přední části kulturního domu v Hajánkách
SPLNĚNO

4ch_4) Oprava vstupu ( pukliny ) do sálu KD v Hajánkách.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění úkolů z unesení ze dne 21.9.2014 a bude se jimi i
nadále zabývat.

Hlasováno:

přítomno

7

pro

7

8. Různé ( podněty, dotazy, připomínky …)
8a) Předseda OV seznámil přítomné s plánem zimní údržby
8b) Předseda OV seznámil přítomné se zřízením výborů Zastupitelstva a výsledky voleb do
Zastupitelstva.
8c) Předseda OV informoval přítomné o prodeji části pozemku parc. č. 517 v k.ú. Hájek u
Tišnova ( Stanoviska )
8d) Předseda OV seznámil přítomné s rekapitulací zasedání OV Hájek – Hajánky a účastí členů
na jednání za rok 2014. Dokument byl odeslán dne 3.12.2014 na Odbor finanční MÚ Tišnov
( p. Novotné ).
8e) Předseda OV seznámil přítomné s Veřejnou vyhláškou – Zahájení územního řízení - Park pod
kostelem v Tišnově.
8f) Předseda OV seznámil přítomné se záměrem vybudování obchodního a školícího centra Trnec.
(Ulice Brněnská - původní areál pily Tišnov ) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí
8g) Předseda OV informoval přítomné, že proběhla oprava účelové komunikace v Hájku
k Markreiterovým. Pan Markreiter se sám dohodl s městem o postupu, opravě a společném
financování opravy komunikace. Oprava komunikace je v dnešní době zrealizována. Menší
opravy se dodělají v letním období.
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8h) Předseda OV seznámil přítomné s platbou a odvozem odpadků na rok 2015.
Usnesení:

Hlasováno:

8h) Zjistit na MÚ v Tišnově, čeho se přesně týká zmiňovaná úleva za
odvoz směsného odpadu pro místní občany. ( Tišnov platí 500Kč – vyváží
odpad 1x týdně a Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov – 400Kč – vyváží odpad
1x za 2 týdny.
Zajistí : H. Chromá
přítomno 7
pro
7

8ch) Předseda OV seznámil přítomné s návrhem, umístit u vjezdu do obce informativní tabulku
„ Zákaz podomního prodeje“.
Usnesení:

8ch) Je nutné prověřit možnosti.

Hlasováno:

přítomno

7

pro

Zajistí : L. Kotouček

7

8i) J. Girszewski upozornil na občany, kteří při vystupování z autobusu neustále vyhazují jízdenky
a jiné odpadky podél cesty, místo toho, aby použili odpadkový koš, který je nainstalovaný na
zastávce autobusu. Tento koš je dle našeho názoru velice nevhodně umístěn, protože je na protější
straně, než se vystupuje z autobusu.
Usnesení:

Hlasováno:

8i) Pozvat na příští jednání OV tyto občany a poučit je o tom, jak
s odpadky nakládat. Zajistí : J.Girszewski
Termín: 10.2.2015
přítomno

7

pro

7

9. Usnesení
Viz. Usnesení

10. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 22:40 hodin.

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV

….................................
Hana Chromá
místopředseda OV

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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