Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 5/2015 ze dne 24.5.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, M. Nejez, L. Křivánek, P. Malášek, J. Girszewski
Hosté:

Ing. V. Šikula (místostarosta)

Omluven: H. Chromá

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Petr Malášek
6

pro

6

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
2. Informace ze zastupitelstva konaného 18.5.2015
3. Zajištění cyklistického závodu v Hajánkách pro mládež do 15 ti roků
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 19.4.2015
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.......)
6. Usnesení
7. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí program jednání.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu ze
strany členů OV vzneseny žádné připomínky. Ze strany zastupitelstva byla vznesena
připomínka k bodu č. 2a)_4_2015, týkající se usnesení ( administrativní chyba ).
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2. Informace ze zastupitelstva konaného 18.5.2015

2a) Předseda OV informoval členy o připomínce zastupitelstva k zápisu č. 4/2015, kde došlo
k administrativní chybě v bodě 2a)_4_2015, kde bylo špatně zapsáno hlasování . Zápis byl řádně
opraven.
2b) Předseda OV informoval přítomné o tom, že zastupitelé byli seznámeni se záměrem pořádat
v obci 30.5.2015 cyklistický závod dětí do 15 let.
2c) Předseda OV a místostarosta Ing. V. Šikula informoval přítomné o zamýšlené rekonstrukci
nemocnice v Tišnově, kdy má dojít k přistavění nové části, kde budou rehabilitace a poliklinika.
Ve staré části bude LDN. Dále je plánované vybudování nového parkoviště k nemocnici.
2d) Předseda OV a místostarosta Ing. V. Šikula informoval přítomné, že obyvatelé Jamného
podnikli první kroky k založení Osadního výboru.

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí informace ze zastupitelstva
města Tišnov, konaného dne 18.5.2015.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Zajištění cyklistického závodu v Hajánkách pro mládež do 15 ti roků
P. Malášek seznámil přítomné s plánem zajištění cyklozávodu, který se uskuteční 30.4.2015
v Hajánkách. Závod bude probíhat v 8 kategoriích (Kluci / holky do 6 let, do 9 let, do 12 let, do 15 let).
Před závodem je třeba zajistit zametení obce. Bylo přislíbeno do 30.5.2015.
Ověřit u p. Ing. Kubíčka.

Usnesení:

Zajistí: L.Kotouček

Termín: 29.5.2015

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí zprávu o plánu zajištění
cyklozávodu mládeže do 15 roků.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 19.4.2015

2a)_4_2015

Osadní výbor Hájek - Hajánky schválil, že výběr heraldického znaku odhlasují pouze
členové Osadního výboru. Následně bude vybraná varianta oznámena panu Mgr. Durci.
Zajistí: L.Kotouček
Termín: 30.4.2015
SPLŇENO
2 ze 4

5a_4_2015

5b_4_2015

Cyklozávod - Jamné – Stanoviska ( pořádá Spolek Vinohrad )
Termín závodu byl stanoven na 13.6.2015.
Organizaci zajistí: výbor Spolku Vinohrad a P. Malášek.
Termín cyklozávodu byl přesunut na 30.5.2015 – dětský den.

Termín: 1.6.2015
SPLŇENO

Zalití nově vysázených stromků v třešňové aleji na Stanoviskách.
Zajistí: P. Malášek, M. Nejez, P. Pospíšilová
Třešňová alej byla zalita 21.4.2015 a 23.5.2015.

Termín: 21.4.2015
SPLŇENO

5c_4_2015

Chov prasat v domě č. p. 37 na křižovatce. Odstranění příčin zápachu.
Zajistí : M. Nejez
Termín: 30.4.2015 / Během roku PRŮBĚŽNĚ
SPLŇENO

5d_4_2015

V Hájku dochází v místní kapličce při zvonění k nárazům srdce zvonu do nově
nainstalovaných žaluzií ve zvonici kapličky.
V JEDNÁNÍ
Na středu 27.5.2015, domluvena prohlídka s panem Ing. Štarhou.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 27.5.2015

5e_4_2015

Znovu prověřit zdravotní stav lípy v Hájku u kapličky, která je vyhnilá ve spodní části.
V JEDNÁNÍ
Nadále řešit.

Zajistí: L. Kotouček

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění úkolů z unesení ze dne 19.4.2015 a bude se jimi i
nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

5. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )
5a) Předseda OV informoval o nutnosti vyčištění srážkových vpustí v dědině.
Projednat s p. Ing. Kubíčkem.

Zajistí: L.Kotouček

Termín: 29.5.2015

5b) Předseda OV informoval o nutnosti postřiku trávy na hřišti a podél obrubníků v dědině.
Projednat s p. Ing. Kubíčkem.

Zajistí: L.Kotouček

Termín: 29.5.2015

5c) P. Malášek vznesl dotaz, jak proběhla schůzka s Městskou policií Tišnov, ohledně parkování
cizích automobilů na soukromých pozemcích na Stanoviskách. Bylo nám sděleno, že není
v pravomoci policie jakkoliv zasahovat na tyto pozemky ( značky – zákazy ). Majitel si musí
pozemek zabezpečit proti vjíždění sám.
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5d) Byla podána stížnost obyvatelky paní Anny Ch. na volně pobíhající psy z domu č. p. 6, kteří
napadli a pokousali již po několikáté jejich psa. Stížnost byla podána z důvodu, aby se tato
skutečnost již neopakovala a nestalo se horší neštěstí.
Jelikož rodina z domu č.p. 6, byla již v minulosti několikrát vyzvána k tomu, aby si psy zajistila,
a i přes opakovanou domluvu se tak nestalo, bude nutné řešit tuto skutečnost z důvodu bezpečnosti
obyvatelů místních částí, přes přestupkovou komisi. Totéž se týká i volně pobíhající drůbeže po
veřejném prostranství . Majitelé psů a drůbeže jsou manželé Marie a Jiří F.

Usnesení: OV Hájek – Hajánky bere na vědomí podněty a připomínky a hodlá se jimi i
nadále zabývat.
Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:38 hodin.

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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