Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
USNESENÍ
k zápisu č. 2/2016 ze dne 19.2.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Usnesení z jednání OV
1_2_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu M. Nejeze
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_2_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí zprávu o přeložení turistické trasy
přes místní část Hájek – Hajánky a umístění turistické mapy.

3_2_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 22.1. 2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu – při opravě fasády by bylo vhodné vybudovat nový dřevník,
který je nezbytný pro provoz KD a restaurace.
Předložit tuto informaci panu Ing. Štarhovi.
Zajistí: L.Kotouček

4b)_2_2016

Termín: 23.3.2016

Žádost obyvatelky paní D.J. na zrušení zvonění v místní kapličce v 6 hodin ráno,
jelikož pravidelně budí její dvouleté dítě.
OV Hájek – Hajánky bere na vědomí žádost paní D.J. a vzájemně se dohodli,
že se zvonění v kapličce v 6 hodin ráno přeruší na dobu dvou roků.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 20.2.2016

4c)_2_2016

Předseda OV informoval přítomné, že právě probíhá oprava kanalizační vpusti u domu
č.p. 25 v Hajánkách.
OV BERE NA VĚDOMÍ

4d)_2_2016

Předseda OV informoval přítomné, o podpoře třídění odpadu v domácnostech a možnosti
vyzvednutí sady plastových tašek pro třídění odpadu.
Předat tuto informaci občanům
Zajistí: P. Pospíšilová

4e)_2_2016

Reakce na dopis pana J.S. z Jamného, ohledně lípy u kapličky v Hájku.
Zaslat panu J.S. Znalecký posudek o zdravotním stavu lípy.
Zajistí: P. Pospíšilová

4f)_2_2016

Termín: 22.2.2016

Termín: 22.2.2016

Jarní brigáda – domluva se Spolkem Vinohrad, že termín jarní brigády bude v den
celorepublikové akce „ Ukliďme svět - Ukliďme Česko „ což vychází na sobotu
16. dubna 2016. V tento den zároveň vyhlásíme železnou sobotu.
Znovu upozornit spoluobčany na dodržování obecní vyhlášky o užívání veřejného
prostranství. Občané budou vyzváni, aby k tomuto datu uklidili obecní pozemky, na
kterých opět vznikají černé skládky.
Zaslat výzvu občanům k úklidu obecních pozemků.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 23.3.2016

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Martin Nejez- člen
ověřovatel zápisu

