Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 2/2015 ze dne 11.2.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, H. Chromá, P. Pospíšilová, M. Nejez, L. Křivánek, J. Girszewski

Hosté:

L. Knechtová (zastupitelka), Ing. V. Šikula (místostarosta)

Omluven: P. Malášek

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Hana Chromá
6

pro

6

Program jednání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, technický bod, program zasedání
Seznámení se zákonem o obcích č.128 / 2000 Sb. § 120 a § 121 (osadní výbory)
Rozpočet na r. 2015 - návrh
Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 18.1.2015
Různé ( podněty, dotazy, připomínky.....)
Usnesení
Závěr

Doplnění programu o bod č.2 - Seznámení se zákonem o obcích č.128 / 2000 Sb. § 120 a § 121
(osadní výbory), bylo bez připomínek.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
1 ze 4

2. Seznámení se zákonem o obcích č.128 / 2000 Sb. § 120 a § 121 (osadní výbory)
Předseda OV seznámil přítomné se zákonem o obcích č.128 / 2000 Sb. § 120 a § 121 (osadní
výbory)
Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí seznámení se zákonem o
obcích č.128 / 2000 Sb. § 120 a § 121

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Rozpočet na r. 2015 - návrh
Předseda OV rozvedl diskuzi ohledně vypracovaného návrhu rozpočtu na rok 2015 s
Ing.V. Šikulou a vyzvedl zejména tyto naše požadavky, které bychom navrhovali zapracovat do
návrhu rozpočtu na rok 2015:
3a) Úprava prostranství a prodloužení kanalizace pro odvod povrchových vod pod
kulturním domem v Hajánkách
Ing. V. Šikula nám objasnil, proč tuto akci nelze do rozpočtu na rok 2015 zapracovat s tím, že se na
možnosti její realizace bude pracovat během roku 2015.
3b) Veřejný vodovod – posílení vodovodu v Hajánkách a připojení Hájku na místní
vodovod.
Ing. V. Šikula nám sdělil, že posílení vodovodu v Hajánkách, je v plánu již letos ( posílení
z Jamného do studny v Hajánkách ) a připojení spodního a horního Hájku, by se mělo projednávat
během příštího roku ( projekt + možná realizace ).
3c) Oprava přeložky ovládacího kabelu od zdroje vody k rezervoáru v místní části
Hajánky
Zjistit možnost bezdrátového přenosu.
Zajistí: M. Nejez
Termín: 22.3.2015
3d) Rekonstrukce kulturního domu v Hajánkách
Ing. V. Šikula nám sdělil, že v plánu je oprava střechy, štítu, vymalování a zváží se i výměna
vstupních dveří. (V návrhu rozpočtu je na opravu KD vyčleněno 200 000 Kč.)

3e) Třešňová alej na Stanoviskách
V čištění a vysazování nových stromů se plánuje pokračovat i během roku 2015 ve spolupráci
s OS Vinohrad a ČZS Hajánky.
(V návrhu rozpočtu na rok 2015 je vyčleněno 10 000 Kč.)
3f) Dokončení zapojení akustického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
Jelikož je do kapličky natažen pouze kabel, který spíná večerní osvětlení, není možnost, jak během
dne dostat do kapličky el. proud. Zjistit možnost umístění UPS ( zálohový zdroj – který by se
nabíjel během nočního svícení ) a možnost napojení akustického zvonu a el. zásuvky.
Zajistí: M. Nejez
Termín: 22.3.2015
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3g) Dětské hřiště v místní části Hajánky – úprava skluzavky a vytvoření místa na
trampolínu.
Bylo projednáno s Ing. Drhlíkem. Bude pozván bezpečnostní technik a rozhodne se jak dále
postupovat.
3h) Oprava výtluků a povrchu komunikace
Zaměřit se na účelovou komunikaci přes Hájek – směr Všechovice a oprava propadlé propusti
v uličce a v dědině + drobné opravy.
(V návrhu rozpočtu na rok 2015 je vyčleněno 100 000 Kč. pro místní část)
3ch) Nová větší volně stojící vývěska ( nástěnka ) v Hajánkách.
Bylo projednáno s p. Ing. Drhlíkem.
(V návrhu rozpočtu na rok 2015 je vyčleněno 25 000 Kč.)
3i) Heraldický znak pro místní část.
Zjistit cenu nového návrhu a možnost realizace.
Zajistí: L. Kotouček
Usnesení:

Termín: 22.3.2015

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015

s tím, že se bude nadále zabývat s vedením města jednotlivými prioritami.
Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 18.1.2015
4aa_1_2015

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

4b1a_1_2015 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.
Navrženo p. Ing. Šikulovi - SPLNĚNO
4b2a_1_2015 OV navrhuje zaměřit se zejména na opravu místní komunikace
vedoucí přes Hájek na Všechovice, která je ve velmi špatném stavu.

– V ŘEŠENÍ

4c1a_1_2015 I nadále pokračovat ve vysazování stromů na Stanoviskách, kontrolovat a zalévat stromy
a případné škody hlásit a konzultovat s p. Ing. Drhlíkem.
Projednáno s p. Ing. Drhlíkem – V ŘEŠENÍ
4c2a_1_2015 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.
Projednáno s p. Ing. Drhlíkem - V ŘEŠENÍ
8h_1_2015

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.
Projednáno s p. Ing. Šikulou ( vyšší náklady na dopravu ) - SPLNĚNO
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8ch_1_2015

8i_1_2015

Umístění informativní tabulky u vjezdu do obce “ Zákaz podomního prodeje “
Je nutné prověřit možnosti.
Navrženo p. Ing. Šikulovi - SPLNĚNO
Odhazování odpadků podél cesty z autobusu.
Pozvat na příští jednání OV tyto občany a poučit je o tom, jak s odpadky nakládat.
Občané byli poučeni - SPLNĚNO
Zjistit možnost nechat nainstalovat 2. odpadkový koš na druhou stranu – směrem
do kopce.
Zajistí: L.Kotouček
Termín: 22.3.2015

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění úkolů z unesení ze dne 18.1.2015 a bude se jimi i
nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

5. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )

Předseda OV seznámil přítomné s návrhem J.Girszewského - opravou žlabů v uličce kolem
domu č.p. 4.
Usnesení:

Nutné projednat na SÚS s p. Janečkem.
Zajistí: J.Girszewski

Hlasováno : přítomno

6

pro

Termín: 22.3.2015

6

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:55 hodin.

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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