Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 7/2015 ze dne 16.8.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, H. Chromá, M. Nejez,
Hosté:

V. Girszewska

Omluven: P. Malášek, J. Girszewski, L. Křivánek

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 :

Pavlínu Pospíšilovou
Martin Nejez
4

přítomno

pro

4

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2016
3. Seznámení s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Tišnova
4. Návrh zápisu do kroniky Hájku - Hajánek za rok 2014
5. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 28.6.2015
6. Různé ( podněty, dotazy, připomínky .......)
7. Usnesení
8. Závěr
Doplnění programu o bod č. 3 - Seznámení s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města
Tišnova bylo bez připomínek.
Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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2. Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2016
Osadní výbor Hájek – Hajánky vypracoval návrh priorit pro místní část Hájek – Hajánky
na rok 2016. Do návrhu byly zařazeny tyto body:
I.

Veřejný vodovod – posílení pitného zdroje pro místní část Hájek – Hajánky
( Předprojektová příprava byla zpracována s tím, že hlavní projektová dokumentace bude
zpracována v r. 2014. Nebylo uskutečněno ani v roce 2015, o což jsme žádali. )

II.

Postupná rekonstrukce KD v Hajánkách ( Oprava fasády, ošetření parket v sále )

III.

Pokračování v revitalizaci třešňové aleje v lokalitě Stanoviska

IV.

Zavedení jednoho světelného bodu na místní hřiště

V.

Rekonstrukce povrchu prostranství před kulturním domem v Hajánkách
( Komunikace a parkoviště )

VI.

Usazení obrubníků před domem č.p. 38 v Hajánkách

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky doporučuje, aby do návrhu rozpočtu města
Tišnova na rok 2016, byly zařazeny tyto akce, které vycházejí ze strategického
plánu pro místní část Hájek – Hajánky.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

3. Seznámení s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Tišnova
Předseda OV seznámil členy OV Hájek – Hajánky s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva
města Tišnova. Jednací řád nabyl platnosti a účinnosti dne 1.7.2015.
Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí Jednací řád výborů
Zastupitelstva města Tišnova.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

4. Návrh zápisu do kroniky Hájku - Hajánek za rok 2014
Kronikářka pro místní části Hájek – Hajánky – Stanoviska pí. Věra Girszewska, seznámila OV
s vypracovaným návrhem zápisu událostí za rok 2014 do místní kroniky.

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí zprávu o zápisu do kroniky
za rok 2014.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4
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5. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 28.6.2015
5a_6_2015

J. Girszewski upozornil na díru od sršňů na lípě v Hajánkách.
Skutečnost byla oznámena p. Ing. V. Drhlíkovi, který nám vysvětlil, že se jedná o
přirozený jev a vydlabaná dutina se ošetřovat nebo ucpávat nebude.
SPLNĚNO

5b_6_2015

L. Kotouček upozornil na nutnost ošetření parket v místním KD. Po malování
v kulturním domě v měsíci červnu proběhl úklid celého prostoru včetně vyčištění
parket speciálním strojem.
Po konzultaci s p. Ing. L. Štarhou, bude akce zahrnuta do návrhu na rozpočet pro
rok 2016, v rámci bodu č. II Postupná rekonstrukce KD v Hajánkách.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění úkolů z předcházejících zasedání OV a bude se jimi
i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

6. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )
6a) Člen OV p. Luděk Křivánek předložil předsedovi OV Hájek – Hajánky písemnou
rezignaci na člena OV, sepsanou ke dni 14.8.2015. Důvodem rezignace jsou osobní důvody.
OV musí vzniklou situaci v nejbližší době vyřešit doplněním nového člena OV.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 20.9.2015

6b) Dotaz kronikářky pí. V. Girszewske na odměnu za vedení kroniky pro místní část
Hájek – Hajánky.
Prověřit možnost finanční odměny.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 20.9.2015

6c) Pořádání Hodové zábavy v měsíci září.
Zjistit možnost termínu a spolupráce Spolku Vinohrad a ZO ČZS Hajánky při pořádání akce.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 20.9.2015

6d) Altán na hřišti v Hajánkách
Nákres altánu, který nechal vyhotovit J. Girszewki bude předložen na stavebním úřadě v
Tišnově pí. I. Havlišové ke schválení.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 20.9.2015
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Usnesení: OV Hájek – Hajánky bere na vědomí podněty a připomínky a hodlá se jimi i
nadále zabývat.
Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

7. Usnesení
Viz. Usnesení

8. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:20 hodin.

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

….................................
Martin Nejez - člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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