Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

2/2016 ze dne 19.2.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

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

Hosté:

D. Jírová, Z. Henzl, Z. Nejezová

Omluven: J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Martin Nejez
6

pro

6

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Turistické značení přes místní část Hájek-Hajánky, přeložení trasy
a umístění turistické mapy
3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 22.1.2016
4. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.....)
5. Usnesení
6. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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2. Turistické značení přes místní část Hájek-Hajánky, přeložení trasy a umístění
turistické mapy
Předseda OV seznámil přítomné s výsledkem schůzky s panem RNDr. Aloisem Zemanem
(místopředseda a hospodář KČT Tišnov, předseda značkářského obvodu Tišnov a člen Krajské rady
značení ) a schůzky s O. Bednářem ohledně přeložení turistické trasy v místě u kovárny v dolním
Hájku, kde by tato trasa z části procházela přes jeho pozemek.
Také bude z důvodu bezpečnosti provedena oprava mostku přes potok, kterou po dohodě
s panem Ing. Drhlíkem provede firma - Zámečnictví a kovářství Jaroslav Riedl.
Nově bude umístěna turistická mapa na štít kulturního domu při vstupu do sálu.
Usnesení:

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

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 22.1.2016

2b)_1_2016

OV Hájek – Hajánky navrhuje projednat s místními spolky financování domény
www.hajanky.cz
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 19.3.2016

5a)_1_2016

Stížnost na velmi chlorovanou vodu, která poslední dobou teče z vodovodu.
Nahlásit na Vodárenskou akciovou společnost.
Zajistí: J. Girszewski

5b)_1_2016

Rozvoz plynu pro místní část
Zjistit harmonogram rozvozu plynu na rok 2016 u firmy Pentaco s.r.o.
Zajistí: P. Pospíšilová

5c)_1_2016

SPLNĚNO

SPLNĚNO

Vyhotovení stříšky nad nástěnkou, která by zabránila vtékání vody do vnitřního prostoru.
A nainstalování těsnění, které v celém obvodu chybí.
Informovat p. Ing. Drhlíka

Zajistí: M. Nejez

Termín: 23.3.2016

Usnesení:

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.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6
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4. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
4a) 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

Termín: 23.3.2016

4b) Žádost obyvatelky paní D.J. na zrušení zvonění v místní kapličce v 6 hodin ráno,
jelikož pravidelně budí její dvouleté dítě.
Usnesení:

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

Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: 20.2.2016

6

4c) Předseda OV informoval přítomné, že právě probíhá oprava kanalizační vpusti u
domu č.p. 25 v Hajánkách.
OV BERE NA VĚDOMÍ

4d) Předseda OV informoval přítomné, o podpoře třídění odpadu v domácnostech a
možnosti vyzvednutí sady plastových tašek pro třídění odpadu. Tašky je možné si vyzvednout
při platbě místního poplatku za komunální odpad. Jedna sada je vždy na jednu domácnost.
Předat tuto informaci občanům

Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 22.2.2016

4e) 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

Termín: 22.2.2016

4f) 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

Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: 23.3.2016

6
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4g) 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
Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: Průběžně

6

5. Usnesení
Viz. Usnesení

6. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:20 hodin.

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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