Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 3/2015 ze dne 22.3.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L.Kotouček, P.Pospíšilová, J.Girszewski, M.Nejez, L.Křivánek, H.Chromá, P.Malášek

Hosté:

L.Knechtová (zastupitelka), J.Habart (zastupitel), J.Pokorný, Z.Henzl

Omluven: -

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
Luděk Křivánek
7

pro

7

Program jednání :

1. Zahájení,technický bod,program zasedání
2. Dohody o provedení práce
3. Jarní úklid obce
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 11.2.2015
5. Různé (podněty, dotazy, připomínky...)
6. Usnesení
7. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí program jednání.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

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

1 ze 4

2. Dohody o provedení práce
Předseda OV rozdal členům Dohody o provedení práce (§ 6112) + žádosti o zasílání mzdy a
požádal je o podepsání. Jedná se o dohodu o provedení práce mezi Městem Tišnov a členem
osadního výboru Hájek – Hajánky.

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí dohody o provedení práce.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

3. Jarní úklid obce
Předseda OV seznámil přítomné s plánem úklidu obce.
Začátek brigády je plánovaný na sobotu 28.3.2015 v 9:00 hodin.
Pozvánky zajistí P. Pospíšilová v rámci brigády Spolku Vinohrad.
Plán úklidu:
- Od Velkého mostu (Železné) podél silnice pod Hajánkami – ke kovárně v Hájku
- Komunikace podél hajánského kopce, včetně zmole
- Úklid dědiny, okolí kapličky a kulturního domu
- Pročištění mezí na hřišti a pod hřištěm v Hajánkách
- Úklid podél komunikace na horní Hájek
- Úklid Stanoviska – zajistí P. Malášek, včetně svezení odpadků
- Pokračování v úklidu na bývalé cestě ke Gromusovým
- Čištění třešňové aleje na Stanoviskách – pálení posekaných větví a keřů.
Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí plán úklidu obce. S termínem

Usnesení:

úklidu budou občané seznámeni.
Hlasováno :

přítomno

7

pro

Zajistí: P.Pospíšilová Termín: 24.3.2015

7

4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 11.2.2015
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
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3f_2_2015

Dokončení zapojení akustického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
V JEDNÁNÍ
M. Nejez seznámil přítomné s možností instalace akustického nebo automatického
zvonění. 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

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.
NESPLŇENO
Zajistí: J. Girszewski

Nový Termín: 26.4.2015

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění úkolů z unesení ze dne 11.2.2015 a bude se jimi i
nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

5. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )

5a) Pan Petr Malášek informoval přítomné, že probíhá znovuobnovení původní cesty za
statkem Stanoviska, na parcelách města Tišnova.

5b) Pan Jiří Habart ( zastupitel města Tišnov ) informoval přítomné, že v Tišnově působí
od 1.7. 2014 Městská policie.
Hlavní činností MP Tišnov je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných předpisů,
odhalování a řešení protiprávního jednání na území našeho města, dodržování pravidel občanského
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soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a činí opatření k nápravě, podílí se na prevenci
kriminality, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích apod. Ze zákona má MP
Tišnov působnost v rozsahu územní působnosti města Tišnova.
( Pravomoci městské policie blíže ukládá zákon 553/1991 zb., dále jen „zákon o obecní policii )
Pracovní doba strážníků je nepravidelná, s ohledem na aktuální dění a potřeby města
( do 16:00 hodin na telefonu, později je možné nechat zprávu na záznamníku )
Kontakty:
Vedoucí strážník Miroslav Kettner, tel. 549 439 858, mob. 603 577 252, miroslav.kettner@tisnov.cz
Strážník Jiří Sokol, mob. 603 577 252, jiri.sokol@tisnov.cz

5c) Předseda OV informoval přítomné o schválení rozpočtu města Tišnov.

5d) Předseda OV informoval přítomné, že proběhlo zaměření vstupních dveří u kulturního
domu v Hajánkách.

5e) Předseda OV informoval přítomné o připomínce pana Jaroslava K. o označení křižovatky
v Hajánkách.

Usnesení:

Pozvat na schůzku a projednat tuto možnost s p. Sokolem a p. Kettnerem
( Městská policie Tišnov) a zároveň s nimi projít a projednat další kritická
místa v Hájku a Hajánkách.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

Zajistí: L.Kotouček

Termín : 26.4.2015

7

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:00 hodin.

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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