Osadní výbor Hájek – Hajánky

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č.

8/2016 ze dne 21.10.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

L. Kotouček, P. Pospíšilová, V. Pospíšil, H. Chromá, M. Nejez,

Hosté:
Omluven: P. Malášek, J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Václav Pospíšil
5

pro

5

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Seznámení s výjezdním zasedáním RM ze dne 5.10.2016
3. Úprava turistické trasy v okolí prameniště současného zdroje
pitné vody v Hajánkách
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky,.......)
6. Usnesení
7. 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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2. Seznámení s výjezdním zasedáním RM ze dne 5.10.2016
Předseda OV seznámil členy s průběhem výjezdního zasedání RM Tišnova, kterého se za OV Hájek –
Hajánky zúčastnili : L. Kotouček, V. Pospíšil, M. Nejez a H. Chromá.

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí seznámení s průběhem výjezdního zasedání
RM Tišnova v místní části dne 5.10. 2016.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

3. Úprava turistické trasy v okolí prameniště současného zdroje pitné vody v Hajánkách
Předseda OV navrhl upravit svah (součást nové turistické trasy Hajánky – dolní Hájek – Jamné) u
prameniště zdroje pitné vody v Hajánkách tak, aby byl schůdný pro pěší.

Usnesení:

Hlasováno :

4.

OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních měsících r. 2017
v termínu brigády jarního úklidu obce.
přítomno

5

pro

5

Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016

2_7_2016

OV Hájek – Hajánky nemá námitky k prodeji části pozemku p.č. 193/1 v katastru Hájek
u Tišnova.
SPLNĚNO

3_7_2016

Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél komunikace v kopci do
Hajánek. Zaslat pozvánku a oslovení občanů na brigádu.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
5a) P. Pospíšilová seznámila členy OV s Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, a také
I. a II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve městě Tišnově.
OV BERE NA VĚDOMÍ
5b) P. Pospíšilová seznámila členy OV s Plánem zimní údržby od 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ
2 ze 4

5c) V. Pospíšíl oznámil, že v neděli 16.10.2016 členové OV přetahali a zasekali kabely na venkovní
fasádě KD a pohostinství tak, aby nebránily opravě fasády.
OV BERE NA VĚDOMÍ
5d) Předseda OV seznámil členy s průběhem schůzky s panem Ing. Štarhou, kterého navštívili
17.10.2016 z důvodu předaní informací o stavu vnější fasády na KD a přilehlé hospodě.
Panu Ing. Štarhovi byla sdělena informace o zcela strávené spodní vrstvě stávající omítky a byl
informován i o špatné opravě provedené při výměně oken (již dnes na podloží nedrží a vytváří se
na ní praskliny a odlupuje se).
Bylo přislíbeno místní šetření, kam budou pozváni i zástupci OV Hájek – Hajánky.
OV BERE NA VĚDOMÍ

6. Usnesení k zápisu č. 8/2016 ze dne 21.10.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_8_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu V. Pospíšila
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_8_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí seznámení s průběhem výjezdního zasedání
RM Tišnova v místní části dne 5.10. 2016

3_8_2016

Úprava turistické trasy - OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních
měsících r. 2017 v termínu brigády jarního úklidu obce.

4_8_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

5a)_8_2016

P. Pospíšilová seznámila členy OV s Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského
kraje, a také I. a II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve městě Tišnově.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5b)_8_2016

P. Pospíšilová seznámila členy OV s Plánem zimní údržby od 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5c)_8_2016

V. Pospíšíl oznámil, že v neděli 16.10.2016 členové OV přetahali a zasekali kabely na
venkovní fasádě KD a pohostinství tak, aby nebránily opravě fasády.
OV BERE NA VĚDOMÍ
Předseda OV seznámil členy s průběhem schůzky s panem Ing. Štarhou, kterého navštívili
17.10.2016 z důvodu předaní informací o stavu vnější fasády na KD a přilehlé hospodě.
Panu Ing. Štarhovi byla sdělena informace o zcela strávené spodní vrstvě stávající omítky
a byl informován i o špatné opravě provedené při výměně oken (již dnes na podloží
nedrží a vytváří se na ní praskliny a odlupuje se).
Bylo přislíbeno místní šetření, kam budou pozváni i zástupci OV Hájek – Hajánky.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5d)_8_2016
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7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV v 19:35 hodin.

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

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

Dne: 30.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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