Osadní výbor Hájek – Hajánky

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
4/2016 ze dne 20.5.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Zápis č.

Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, M. Nejez, V. Pospíšil, H. Chromá, P. Malášek
Hosté:

V. Girszewska

Omluven: J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Václav Pospíšil
6

pro

6

Program jednání :
1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Návrh zápisu do kroniky pro místní část Hájek - Hajánky
3. Zhodnocení jarního úklidu částí Hájek - Hajánky - Stanoviska
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 30.3.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky....)
6. Usnesení
7. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
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2. Návrh zápisu do kroniky pro místní část Hájek - Hajánky
Paní V. Girszewska předala OV návrh na zápis do kroniky za rok 2015 pro místní část Hájek –
Hajánky.
P. Pospíšilová převzala Pamětní knihu obce Hájku, Hajánek a dvora Stanoviska, psanou ručně
od roku 1934 do roku 2010 k digitalizaci.

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky souhlasí s návrhem zápisu za rok 2015 do kroniky pro místní
část Hájek – Hajánky.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Zhodnocení jarního úklidu částí Hájek - Hajánky - Stanoviska
Členové Spolku Vinohrad společně se členy OV zhodnotili kladně průběh jarní brigády, kdy proběhl
úklid místních částí. Akce byla prospěšná. Děkujeme všem brigádníkům a městu Tišnov za spolupráci.
V třešňové aleji na Stanoviskách bylo vysbíráno 600 kg střešní krytiny.
Proběhl úklid dědiny v Hajánkách, okolí zmole a vyčištění hřiště pro děti.
Na Hájku byly vyčištěny remízky a odpadky podél lesních cest.
Veškerý odpad byl posvážen do předem připraveného mobilního kontejneru od města Tišnov.
V tento den byla také vyhlášena „Železná sobota“, kdy se podařilo nashromáždit 4800 kg železného
šrotu, a to díky místním obyvatelům a především novým majitelům dvoru Stanoviska. Všem touto cestou
velice děkujeme.
Usnesení:

OV bere na vědomí zprávu o zhodnocení jarního úklidu a doporučuje v této činnosti
pokračovat i v následujících letech.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 30.3.2016

2_3_2016
4a)_3_2016

Plán jarní brigády úklidu místních částí.
Brigáda úspěšně proběhla

SPLNĚNO

Žádost obyvatelky Hájku paní Z.F. o rozšíření veřejného osvětlení v Hájku. Jednalo by
se asi o 3 - 4 světelné body.
Žádost byla projednána, paní Z.F. obdrží písemné vyjádření.

4b)_3_2016

SPLNĚNO
Žádost obyvatelky Hájku paní Z.F. o znovu projednání umístění zrcadla v zatáčce
v Hájku „ u Formanových“ ,
Žádost byla projednána, paní Z.F. obdrží písemné vyjádření.
SPLNĚNO
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4c)_3_2016

Rozšíření osvětlení na hajánském kopci a přidání několika světelných bodů.
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček, M. Nejez
Termín: Průběžně

4d)_3_2016

Kontrola zatrubnění a zjištěné nedostatky.
Občané byli upozorněni, aby do tohoto prostoru nevyváželi odpad a
neznečišťovali povrch a okolí zatrubnění.
Prostor byl opatřen informativními cedulemi ZÁKAZ SKLÁDKY.
SPLNĚNO

4e)_3_2016

Kontejner na velkoobjemový odpad 19.4.2016

4g)_3_2016

Informace byla předána občanům formou letáků do schránek a na nástěnku.
SPLNĚNO
Zničená lavička u autobusové zastávky.
Původní lavička byla soukromá a majitel ji nebude nahrazovat.
Lavičku nahradí a nainstaluje město Tišnov.
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L.Kotouček, J. Girszewski,
Termín: 24.6.2016

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 30.3. 2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
5a) Předseda OV informoval o postupu umístění mapy, přeložení turistické trasy a turistického
značení přes místní části Hájek a Hajánky.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5b) Rozhlas v Hajánkách
Osadní výbor se pokusí svépomocí zprovoznit rozhlasové zařízení.
Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil
Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: 24.6.2016

6

5c) Žádost občana V. A., majitele pozemků v lokalitě Stanovisko, aby město Tišnov opravilo
cestu ve svém vlastnictví nad dvorem Stanovisko, která je ve špatném stavu a díky tomu auta a
traktory jezdí přes jeho soukromý pozemek, který mu znehodnocují.
Projednat s městem Tišnov.
Zajistí: P. Malášek
Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: 24.6.2016

6
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5d) Postřik trávy podél obrubníků komunikace v Hajánkách.
Bylo přislíbeno p. Ing. Kubíčkem, znovu projednat.
Zajistí: P. Malášek
6
pro 6
Hlasováno :
přítomno

Termín: 24.6.2016

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 22:05 hodin.

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

….................................
Václav Pospíšil - člen
ověřovatel zápis

Dne: 26.5.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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