Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
USNESENÍ
k zápisu č. 8/2015 ze dne 20.9.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Usnesení z jednání OV

1_8_2015

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu J. Girszewského
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_8_2015

OV navrhuje p. V. Pospíšila jako sedmého člena OV Hájek – Hajánky a doporučuje
Zastupitelstvu města Tišnova jmenovat p. V. Pospíšila členem OV.

3_8_2015

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.

4a)_8_2015

U kulturního domu v Hajánkách se propadá silnice.
Je nutné nahlásit tuto situaci panu Ing. Kubíčkovi.
Zajistí: L. Kotouček

4b)_8_2015

Termín: 18.10.2015

V horním Hájku před 14 dny opět netekla voda z místní studny.
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.
Zajistí: P. Malášek
Termín: 18.10.2015

4c)_8_2015

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)_8_2015

Sekání trávy a náletu na mezích okolo hřiště v Hajánkách.
Spolek Vinohrad seká meze 1x v jarních měsících.
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)_8_2015

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

4f)_8_2015

Stav třešňové aleje na Stanoviskách není po extrémně horkém létě v příliš dobrém stavu.
Projednat s p. Ing. Drhlíkem další výsadbu.
Zajistí: P. Malášek

4g)_8_2015

Termín: 18.10.2015

Termín: 18.10.2015

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.
OV BERE NA VĚDOMÍ

4h)_8_2015

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 na vlastní náklady
během příštího roku.
OV BERE NA VĚDOMÍ
OV Hájek – Hajánky bere na vědomí podněty a připomínky a hodlá se jimi i nadále
zabývat.

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

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

