Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění U S N E S E N Í z předcházejících zasedání OV v roce 2012, 2013, 2014, 2015
k zápisu č. 8/2015 ze dne 20.9.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách

3d_7_2012
3c_2_2015

Oprava přeložky ovládacího kabelu od zdroje vody k rezervoáru v místní části
Hajánky
V JEDNÁNÍ
Proběhla schůzka, které byli přítomni - M. Nejez ( člen OV ) , Ing. V. Šikula
( místostarosta Tišnova ), M. Schneiderová ( Vodárenská a.s. ) a J. Motyčka
( Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko ). Kde nám bylo sděleno, že tuto záležitost
už řeší vodárny, předpokládaný termín opravy kabelu je přislíben do konce roku
2015.

6c_7_2012

Úprava prostranství a prodloužení kanalizace pro odvod povrchových vod pod
kulturním domem v Hajánkách
V JEDNÁNÍ
Akce bude realizována do konce října 2015.

4d_6_2013
3f_2_2015

Dokončení zapojení automatického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
V JEDNÁNÍ
Prohlídka možné instalace, je stále závislá na volném pracovním termínu firmy
Boroko, která nereaguje na telefonáty.
Nutné prověřit i jiné firmy, které se touto činností zabývají.
Zajistí M. Nejez.

4a_8_2014

Termín: 18.10.2015

Je nutné přehodnotit stav komunikace od křižovatky po kapličku v místní části
Hajánky – stávající stav vznikl po budování kanalizace odvodu povrchových vod
( jedná se o výtluky a propadání komun. ).
V JEDNÁNÍ
Bylo přislíbeno, že oprava proběhne v jarních měsících roku 2016
Ve spolupráci s p. Ing. Kubíčkem zajistí L. Kotouček
Termín: Průběžně

5d_4_2015

V Hájku dochází v místní kapličce při zvonění k nárazům srdce zvonu do nově
nainstalovaných žaluzií ve zvonici kapličky.
V JEDNÁNÍ
Oprava závisí na volném pracovním termínu firmy Motyčka.
Ve spolupráci s p. Ing. Štarhou zajistí L. Kotouček

Termín: Průběžně

5e_4_2015

5a_5_2015

Znovu prověřit zdravotní stav lípy v Hájku u kapličky, která je vyhnilá ve spodní
části.
V JEDNÁNÍ - ( Ing. V. Drhlík a Ing. V. Šikula)
Bude proveden odborný posudek certifikovaným arboristou, o jehož výsledku bude
OV informován.
– DOPOSUD NEUSKUTEČNĚNO
Vyčištění srážkových vpustí v dědině.
V JEDNÁNÍ - Ing. Kubíček
- DOPOSUD NEUSKUTEČNĚNO

5b_5_2015

Nutnost postřiku trávy na hřišti a podél obrubníků v Hajánkách.
SPLNĚNO

6b_7_2015

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

6d_7_2015

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

Termín: 18.10.2015

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

