Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 8/2015 ze dne 20.9.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, H. Chromá, M. Nejez, J. Girszewski, P. Malášek ( příchod 19:20)
Hosté:

V. Pospíšil, L. Knechtová, Ing. V. Šikula, J. Habart, Z. Henzl

Omluven: -

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:15 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Jaroslav Girszewski
5

pro

5

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Návrh a schválení sedmého člena OV
3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 16.8.2015
4. Různé ( podněty, dotazy, připomínky .......)
5. Usnesení
6. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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V 19:20 příchod 6. člena OV pana P. Maláška

2. Návrh a schválení sedmého člena OV
Osadní výbor Hájek – Hajánky oslovil spoluobčany ( obyvatele ) místní části, zda by měli
zájem pracovat v OV a tak doplnit OV na počet sedmi členů. Tuto nabídku přijal pan Václav
Pospíšil.

OV navrhuje p. V. Pospíšila jako sedmého člena OV Hájek – Hajánky

Usnesení:

a doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova jmenovat p. V. Pospíšila členem OV.
Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 16.8.2015

6a_7_2015

Člen OV p. Luděk Křivánek předložil písemnou rezignaci na člena OV.
OV oslovil spoluobčany místní části , zda by měli zájem pracovat v OV.
Tuto nabídku přijal pan V. Pospíšil.
OV navrhne Zastupitelstvu města Tišnova jmenování pana V. Pospíšila jako 7. člena.
SPLNĚNO

6b_7_2015

Dotaz kronikářky pí. V. Girszewske na odměnu za vedení kroniky.
Bylo projednáno s p. Ing. V. Šikulou – zjistí podmínky
V ŘEŠENÍ

6c_7_2015

Pořádání Hodové zábavy v měsíci září.
Hodová zábava proběhla 12.9.2015 – akci uspořádal Spolek Vinohrad
SPLNĚNO

6d_7_2015

Altán na hřišti v Hajánkách
Zjistit možnosti stavby altánu na stavebním úřadě v Tišnově u pí. I. Havlišové.
Zajistí : M. Nejez

Termín: 18.10.2015

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 16.8. 2015 a plnění
usnesení z předcházejících zasedání OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6
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4. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )
4a) U kulturního domu v Hajánkách se propadá silnice.
Je nutné nahlásit tuto situaci panu Ing. Kubíčkovi.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 18.10.2015

4b) Pan P. Malášek informoval OV na stížnost obyvatele Hájku pana J.B. , že před 14 dny opět
netekla voda z místní studny, kterou je napájen zdejší vodovod. Situaci obyvatelé Hájku vyřešili
odvzdušněním vodovodního potrubí a voda opět teče. V případě dalších problémů si obyvatelé přejí
nechat dovést cisternu pitné vody, kterou by se tato studna doplnila.
Plánované posílení pitného zdroje spodního Hájku ( č.p. 13, č.p. 14 ) a Hajánek ( z Jamného do
studny v Hajánkách ), plánuje město Tišnov na rok 2016, také se uvažuje o vybudování nového
řádu od studny v Hajánkách na horní Hájek.
Jelikož by to byla finančně velmi náročná investice, bude nutné prověřit, kolik obyvatel
horního Hájku, je ochotno, nechat si zbudovat v případě vybudování nového vodovodu
přípojku, připojit se na obecní vodovod a začít platit vodné, které doposud neplatí.
Zajistí: P. Malášek

Termín: 18.10.2015

4c) Pískoviště na dětské hřiště.
Vybrat vhodné pískoviště a zaslat jeho návrh p. Ing. Drhlíkovi ke schválení a případnému
zakoupení.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 18.10.2015

4d) Sekání trávy a náletu na mezích okolo hřiště v Hajánkách.
V rámci brigády se o meze okolo hřiště stará v jarních měsících Spolek Vinohrad, ale posekání mezí
1x ročně je nedostačující.
Domluvit se s panem Ing. Drhlíkem, zda by mohlo město tuto část posekat ještě jednou v
letních měsících při sekání trávy v obci.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 18.10.2015

4e) Paní H. Chromá upozornila na ovocné stromy v soukromých zahrádkách, které zasahují do
silnice a jejich hnijící plody znečišťují komunikaci a jsou plné vos a jiného hmyzu.
Zjistit u p. Ing. Drhlíka, jak tuto situaci řešit.
Zajistí: H. Chromá

Termín: 18.10.2015
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4f) Pan P. Malášek seznámil OV se stavem třešňové aleje na Stanoviskách, která není po
extrémně horkém létě v příliš dobrém stavu.
Projednat s p. Ing. Drhlíkem další výsadbu.
Zajistí: P. Malášek

Termín: 18.10.2015

4g) Pan místostarosta Ing. V. Šikula oznámil OV, že dne 23.9. 2015 proběhne výjezdní zasedání
Rady města Tišnova. Hajánky a Hájek navštíví v 11:00 hodin a společně s členy OV si prohlédnou
místní části.

4h) Pan J. Girszewski seznámil OV se záměrem opravy odvodnění a novém uložení
betonových žlabů v uličce kolem domu č.p.4, které provede po dohodě s SÚS Jmk ( Správa a
údržba silnic ) na vlastní náklady během příštího roku.

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

přítomno

6

pro

6

5. Usnesení
Viz. Usnesení

6. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:05 hodin.

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

….................................
Jaroslav Girszewski - člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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