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. 9/2015 ze dne 22.10.2015 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
Problém nyní řeší Vodárenská a.s.

6c_7_2012

SPLNĚNO

Úprava prostranství a prodloužení kanalizace pro odvod povrchových vod pod
kulturním domem v Hajánkách
Akce PROBÍHÁ

4d_6_2013
3f_2_2015

Dokončení zapojení automatického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
V JEDNÁNÍ
Na jednání OV Hájek – Hajánky dne 22.10. 2015, které se zúčastnil i místostarosta
Ing. V. Šikula, byla společně vybrána varianta č. 2 ( ze 3. variant ) od firmy ELO
Rájec - Jestřebí na realizaci automatického zvonění.
Další postup a případnou realizaci zakázky prověří Ing. V. Šikula.

4a_8_2014

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

5e_4_2015

Termín: Průběžně

Znovu prověřit zdravotní stav lípy v Hájku u kapličky, která je vyhnilá ve spodní
části.
Místostarosta Ing. V. Šikula informoval členy OV o výsledku Znaleckého posudku
certifikovaným arboristou. Posudek bude předán ke shlédnutí OV Hájek – Hajánky
a občanům žijícím v horním Hájku v blízkosti tohoto stromu.
Zajistí L.Kotouček

Termín: 18.11.2015

5a_5_2015

Vyčištění srážkových vpustí v dědině.

SPLNĚNO

6b_7_2015

Dotaz kronikářky pí. V. Girszewske na odměnu za vedení kroniky.
Ing. V. Šikula oznámil OV, že odměna za vedení kroniky místních částí není možná.
Město Tišnov má vlastního kronikáře, který vede záznamy, ale údaje o místních
částech se zde neuvádějí. Pokud by chtěly místní části spolupracovat, musí se oslovit
všechny ( i Pejškov a Jamné) a kronikáři by museli být proškoleni.
SPLNĚNO

6d_7_2015

Altán na hřišti v Hajánkách
Po schůzce s paní I. Havlišovou na stavebním úřadě a návštěvě úřadu pro životní
prostředí nám bylo sděleno, že altánek na hřišti není zatím možné postavit.
Termín: Průběžně řešit

4a)_8_2015

U kulturního domu v Hajánkách se propadá silnice.
Předseda OV nahlásil tuto situaci p. Ing Kubíčkovi.
Zajistí: L. Kotouček

4b)_8_2015

Termín: Průběžně řešit

Vodovod do horního Hájku.
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
Nový termín: 20.12.2015

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

Nový termín: 18.11.2015

….................................
Václav Pospíšil - člen
ověřovatel zápisu

