Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

7/2016 ze dne 23.9.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

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

Hosté:

L. Knechtová (zastupitelka), Ing. V. Šikula (místostarosta)

Omluven: J. Girszewski, P. Malášek

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Martin Nejez
5

pro

5

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Prodej části pozemku p.č. 193/1 v KÚ Hájek, která je ve vlastnictví města
3. Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél
komunikace v kopci do Hajánek
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky ...)
6. Usnesení
7. 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.
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2. Prodej části pozemku p.č. 193/1 v KÚ Hájek, která je ve vlastnictví města
OV Hájek – Hajánky, projednal žádost pana V.Š., který chce odkoupit část parcely č. 193/1
(uličku), ve vlastnictví města Tišnova.

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky nemá námitky k prodeji části pozemku p.č. 193/1 v katastru
Hájek u Tišnova.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

3. Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél komunikace v kopci do Hajánek
Udělat pozvánky na brigádu 1.10. 2016 od 8:00 hodin.
Usnesení:

Zaslat pozvánku a oslovení občanů na brigádu.
Zajistí: P. Pospíšilová

Hlasováno :

4.

přítomno

5

pro

Termín: 27.9.2016

5

Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016

2_6_2016

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
Návrh byl vypracován a odeslán.

3_6_2016

SPLNĚNO

1) Prořez stromů a větví na pozemcích ve vlastnictví SÚS JMK, po dohodě se správcem
zajistí, včetně úklidu, Spolek Vinohrad. Brigáda proběhne v době vegetačního klidu dne
1.10.2016 od 8:00 hodin. Zajistit pozvánku.
2) OV vyzve písemně majitele soukr. parcel, kterých se prořez týká a požádá je,
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, zabraňujících dostatečnému
osvětlení příjezdové komunikace č. 37711 do Hajánek. Termín prořezu bude stanoven v
období od 1.10.2016 do 30.11.2016.
Občané byli písemně vyzváni a informováni.

5a)_6_2016

SPLNĚNO

OV Hájek – Hajánky navrhuje, oslovit Radu města Tišnova, aby se i v letošním roce
uskutečnilo výjezdní zasedání Rady města do místních částí Hájek - Hajánky.
Rada města navštíví místní část v průběhu tří týdnů.
SPLNĚNO
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5b)_6_2016

V. Pospíšil navrhl, zjednodušit zápisy a usnesení OV Hájek – Hajánky
Proběhla dohoda o zjednodušení zápisu.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)

6. Usnesení k zápisu č. 7/2016 ze dne 23.9.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_7_2016

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

2_7_2016

OV Hájek – Hajánky nemá námitky k prodeji části pozemku p.č. 193/1 v katastru Hájek
u Tišnova.

3_7_2016

Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél komunikace v kopci do
Hajánek. Zaslat pozvánku a oslovení občanů na brigádu.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 27.9.2016

4_7_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 22:05 hodin.

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

….................................
Martin Nejez - člen
ověřovatel zápis

Dne: 4.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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