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

9/2015 ze dne 22.10.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

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

Hosté:

Ing. V. Šikula ( místostarosta)

Omluven: J. Girszewski, P. Malášek

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

Pavlínu Pospíšilovou
Václav Pospíšil

přítomno

5

pro

5

Program jednání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, technický bod, program jednání
Nabídka na zhotovení automatického zvonění
Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.9.2015
Různé ( podněty, dotazy, připomínky.......)
Usnesení
Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.

1 ze 3

2. Nabídka na zhotovení automatického zvonění
Předseda OV předal členům OV ke shlédnutí 3 cenové nabídky od firmy ELO Rájec - Jestřebí
na elektrické (automatické ) zvonění kapličky v Hajánkách.

OV se shodl na variantě č. 2 z nabídky na automatické zvonění v kapličce

Usnesení:

Hajánky od firmy ELO Rájec - Jestřebí
Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.9.2015

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: Nadále řešit

V horním Hájku před 14 dny opět netekla voda z místní studny.
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

4c)_8_2015

4d)_8_2015

4e)_8_2015

Pískoviště na dětské hřiště.
Pískoviště bylo zakoupeno a po natření ochrannou barvou bude v jarních měsících
roku 2016 nainstalováno na hřiště v Hajánkách.
SPLNĚNO
Sekání trávy a náletu na mezích okolo hřiště v Hajánkách.
Předseda OV nahlásil tento požadavek p. Ing Drhlíkovi, který přislíbil, že tento
úsek zahrne příští rok do plánu sekání trávy v místních částech.
SPLNĚNO
Ovocné stromy v soukromých zahrádkách, které zasahují do silnice a jejich hnijící plody
znečišťují komunikaci a jsou plné vos a jiného hmyzu.
Občané byli poučeni, aby průběžně napadané ovoce odklízeli z vozovky.
SPLNĚNO

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

Nový termín: 18.11.2015

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.9. 2015 a plnění
usnesení z předcházejících zasedání OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5
2 ze 3

4. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )
4a) Předseda OV informoval členy, že probíhá osazení obrubníků podél komunikace před
domem č. p. 1 a č. p. 41 v dědině.
4b) Předseda OV informoval členy, že dne 23.9.2015 proběhlo výjezdní zasedání Rady
města Tišnova. Při této příležitosti byla OV předána vlajka se znakem pro místní část
Hájek – Hajánky.
4c) Předseda OV upozornil na díry, které se během tohoto měsíce objevily v kopci do
Hajánek.
Nahlásit tento stav p. Ing. Kubíčkovi.
Zajistí:

L. Kotouček

Termín: 18.11.2015

4d) Místostarosta Ing. V. Šikula informoval členy OV o výsledku Znaleckého posudku
certifikovaným arboristou, který posuzoval zdravotní stav lípy v Hájku.
Posudek byl předán ke shlédnutí OV Hájek – Hajánky a občanům žijícím v horním Hájku
v blízkosti tohoto stromu. ( Znalecký posudek – příloha č.2 )
Zajistí:

Usnesení:

L. Kotouček

Termín: 18.11.2015

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí podněty a připomínky a hodlá se jimi
i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

5. Usnesení
Viz. Usnesení

6. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV v 19:00 hodin.

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

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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