Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění U S N E S E N Í z předcházejících zasedání OV v roce 2012, 2013, 2014, 2015
k zápisu č. 3/2015 ze dne 22.3.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách

3d_7_2012
3c_2_2015

Oprava přeložky ovládacího kabelu od zdroje vody k rezervoáru v místní části
Hajánky
V JEDNÁNÍ
M. Nejez seznámil přítomné s možností ovládání bezdrátovým přenosem.
Lze použít zařízení GD-04 DAVID - univerzální GSM komunikátor, ovladač a hlásič,
který ovládá zařízení pomocí SMS zpráv - vyrábí firma Jablotron.
Je nutné dále jednat s p. Ing. Šikulou a Vodárenskou a.s. Tišnov
Zajistí: M. Nejez
Termín: 26.4.2015

6c_7_2012

4d_6_2013
3f_2_2015

Úprava prostranství a prodloužení kanalizace pro odvod povrchových vod pod
kulturním domem v Hajánkách
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Bude se i nadále v této věci jednat s vedením města.
Dokončení zapojení akustického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
V JEDNÁNÍ
V sobotu 21.3.2015 - Byla provedena návštěva obce Říkonín, kde provozují v místní
kapličce automatické zvonění ( automaticky ovládaný zvon ). O jehož údržbu se stará
firma Hladík.
Bylo dohodnuto, že firma Hladík elektro - nám vypracuje cenovou nabídku pro
realizaci. Dále bude do cenové nabídky zahrnuta instalace el. zásuvky a zálohového
zdroje UPS.
Dále je nutné zjistit, zda by bylo možné z kapličky v rámci zakázky dotáhnout po
stávajících sloupech na hřiště závěsný kabel pro ovládání osvětlení ( 1 lampy ) na
hřišti.
Zajistí: M. Nejez
Termín: 26.4.2015

5c_3_2014

OV navrhuje vyčištění horní propusti a označení obou hlubokých propustí v obou
směrech do kopce na Hajánky.
V JEDNÁNÍ
P. Ing. Kubíček se zástupcem silnic provedl prohlídku a dohodli se na postupu prací,
které budou realizovány při jarní údržbě kopce.

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
komun. ).
Projednáno osobně s p. Ing. Kubíčkem
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Nadále o věci jednat.

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.
Projednáno osobně s p. Ing. Kubíčkem
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Nadále o věci jednat.

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.
Projednáno osobně s p. Ing. Drhlíkem
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Bude přizván bezpečnostní technik a rozhodne o dalším postupu.

8j_6_2014

OV žádá OSMI o rozšíření místa pro vývěsky.
V JEDNÁNÍ
Předseda L.Kotouček dohodl schůzku s p. Ing. Drhlíkem na 23.3.2015.
Prohlédne si situaci na místě.

8i_1_2015

Odhazování odpadků podél cesty z autobusu.
V JEDNÁNÍ
Předseda L.Kotouček dohodl schůzku s p. Ing. Drhlíkem na 23.3.2015. Prohlédne si
situaci na místě a zváží místo pro umístění druhého koše směrem do Hajánek.

3i_2_2015

Heraldický znak pro místní část.
V JEDNÁNÍ
L.Kotouček seznámil přítomné s cenovou nabídkou za návrh a grafické zpracování
několika variant znaku pro místní část Hájek – Hajánky heraldikem p.Mgr. Ivo Durcem a
grafikem p. Mgr. Petrem Fuchsem. Rovněž byli přítomni seznámeni s cenovou nabídkou
firmy ALERION s.r.o. za výrobu znaku a vlajky pro místní část Hájek – Hajánky.
Navržené varianty nám budou zaslány pro výběr jedné z nich.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 26.4.2015

5_2_2015

Oprava žlabů v uličce kolem domu č.p. 4.
Nutné projednat na SÚS s p. Janečkem.
NESPLNĚNO
Zajistí: J.Girszewski

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

Termín: 26.4.2015

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

