Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2014, 2015, 2016
k zápisu č. 3/2016 ze dne 30.3.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

4a_8_2014

Je nutné přehodnotit stav komunikace od křižovatky po kapličku v místní části
Hajánky – jedná se o výtluky a propadání komunikace
V JEDNÁNÍ
Ve spolupráci s p. Ing. Kubíčkem zajistí : L. Kotouček, H. Chromá
Termín: 4.4.2016

5d_4_2015

V Hájku dochází v místní kapličce při zvonění k nárazům srdce zvonu do nově
nainstalovaných žaluzií ve zvonici kapličky.
Oprava byla provedena

Zajistí : L. Kotouček

SPLNĚNO

6b_7_2015

Kronika pro místní část- Zjistit možnost předávání podkladů o místních částech, do
kroniky města Tišnova.
L. Kotouček ve spolupráci s místní kronikářkou paní V. Girszewskou zaslali
podklady týkající se událostí v místních částech za rok 2015, kronikáři města Tišnov.
Zajistí : L. Kotouček
SPLNĚNO

6d_7_2015

Altán na hřišti v Hajánkách - Prověřit vybudování altánu během roku 2016.
Požádat o možnost zřízení přípojky pro 1 světelný bod na hřišti.
Stále nebyl schválen územní plán.
Zajistí : M. Nejez, V. Pospíšil
Termín: Průběžně

4b)_8_2015

Vodovod do horního Hájku.
Petr Malášek seznámil členy OV s textem - Návrhu průzkumu zájmu o připojení
vodovodu v horním Hájku, se kterým budou následně seznámeni občané.
P. Malášek občany navštíví osobně.
Zajistí: P. Malášek
Termín: 22.4.2016

2b)_1_2016

Financování domény www.hajanky.cz
Pavlína Pospíšilová se dohodla s místními spolky na financování webových stránek.
Celková suma bude rozdělena na 3 díly. Na financování se bude podíle Spolek
Vinohrad, ZO ČZS Hajánky a tředí díl uhradí fa. MAN-Elektro s.r.o.- sponzor.
Zajistí: P. Pospíšilová

SPLNĚNO

4g)_2_2016

Cesta nad domy v Hajánkách, je již dlouhá léta ve velmi špatném stavu.
Zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017 její celkovou rekonstrukci.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně

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

Dne: 4. dubna 2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

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

