Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č. 6/2015 ze dne 28.6.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, J. Girszewski, H. Chromá
Hosté:
Omluven: M. Nejez, L. Křivánek, P. Malášek

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Hana Chromá
4

pro

4

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
2. Zhodnocení 0. ročníku cyklistického závodu v Hajánkách pro mládež do 15 ti roků
3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 24.5.2015
4. Plnění usnesení z předcházejících zasedání OV
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky......)
6. Usnesení
7. Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí program jednání.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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2. Zhodnocení 0. ročníku cyklistického závodu v Hajánkách pro mládež do 15 ti roků
Spolek Vinohrad zhodnotil průběh cyklistického závodu dětí do 15 let velice kladně. Závodu
samotného se zúčastnilo 31 dětí, soutěžilo se ve 4 kategoriích ( děti do 6 roků, děti do 9 roků a děti
do 12 roků). Poslední neoficiální kategorií byl závod pořadatelů. Po organizační stránce závod
proběhl bez problémů a celkem se na 0. ročník cyklozávodu přišlo podívat přes 60 lidí, jak
z místních částí, tak blízkého okolí.

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí zprávu Spolku Vinohrad
o zhodnocení 0. ročníku cyklistického závodu.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 24.5.2015

5a_5_2015

Předseda OV informoval o nutnosti vyčištění srážkových vpustí v dědině.
Projednat s p. Ing. Kubíčkem.
Zajistí: L.Kotouček
Termín: 21.6.2015
V JEDNÁNÍ
Proběhla schůzka s p. místostarostou Ing. V. Šikulou, kde nám bylo sděleno, že vpusti
se budou čistit v průběhu měsíce července.

5b_5_2015

Předseda OV informoval o nutnosti postřiku trávy na hřišti a podél obrubníků
v dědině.
Projednat s p. Ing. Kubíčkem.
Zajistí: L.Kotouček
Termín: 21.6.2015
V JEDNÁNÍ
Na schůzce s p. místostarostou Ing. V. Šikulou, bylo dohodnuto, že postřik trávy se
bude provádět v průběhu července.

5d_5_2015

Stížnost obyvatelky paní Anny Ch. na volně pobíhající psy z domu č. p. 6, kteří napadli a
pokousali již po několikáté jejich psa. I přes opakovanou domluvu v minulosti nedošlo
k zabezpečení psů. Totéž se týká i volně pobíhající drůbeže po veřejném prostranství .
Majitelé psů a drůbeže jsou manželé Marie a Jiří F. Z důvodu bezpečnosti obyvatel, bude
nutné podat stížnost k přestupkové komisi.
Zajistí: P.Pospíšilová
Termín: 21.6.2015
Stížnost byla postoupena přestupkové komisi.
SPLNĚNO

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky bere na vědomí plnění úkolů z unesení ze dne
24.5.2015 a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4
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4. Plnění usnesení z předcházejících zasedání OV
3d_7_2012
3c_2_2015

Oprava přeložky ovládacího kabelu od zdroje vody k rezervoáru v místní části
Hajánky
V JEDNÁNÍ
Ve spolupráci s p. Ing. Šikulou zajistí M. Nejez.

6c_7_2012

Termín: 19.7.2015

Úprava prostranství a prodloužení kanalizace pro odvod povrchových vod pod
kulturním domem v Hajánkách
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Bude se i nadále v této věci jednat s vedením města.

4d_6_2013
3f_2_2015

Dokončení zapojení automatického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
V JEDNÁNÍ
Plošinu zajistí firma JICOM , spol. s.r.o. – je nutné zjistit, kdy pojedou do Hajánek
v rámci údržby svého zařízení a domluvit v tomto termínu sraz s firmou Boroko.
Ve spolupráci s p. Ing. Šikulou zajistí M. Nejez.

4a_8_2014

Termín: 19.7.2015

Komunikace přes místní část Hajánky u č.p. 25 ( zatáčka u p. B. J. ) sedá – propadá
se po opravě kanalizace a zdržuje se zde po deštích voda.
Proběhla oprava v rámci opravy komunikace v obci
- SPLNĚNO
Rovněž 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
Ing. Kubíček musí vyjednat se SÚS, které tato komunikace patří.
Ve spolupráci s p. Ing. Kubíčkem zajistí L.Kotouček

Termín: 19.7.2015

4ch_1_8_2014 Dětské hřiště v místní části Hajánky – úprava skluzavky a vytvoření místa na

trampolínu.
V JEDNÁNÍ - ( Ing. V. Drhlík)
8j_6_2014

Rozšíření místa pro vývěsky.
V JEDNÁNÍ - ( Ing. V. Drhlík)

8i_1_2015

Slíbený termín do : 17.7.2015

Odhazování odpadků podél cesty z autobusu. Umístění 2. koše v kopci do Hajánek.
V JEDNÁNÍ - ( Ing. V. Drhlík)

5d_4_2015

Slíbený termín do : 17.7.2015

Slíbený termín do : 17.7.2015

V Hájku dochází v místní kapličce při zvonění k nárazům srdce zvonu do nově
nainstalovaných žaluzií ve zvonici kapličky.
V JEDNÁNÍ
Proběhla prohlídka na místě, bude zadána oprava. Po dohodě s p. Ing. Štarhou
opravu provede firma Motyčka.

5e_4_2015

Znovu prověřit zdravotní stav lípy v Hájku u kapličky, která je vyhnilá ve spodní
části.
V JEDNÁNÍ - ( Ing. V. Drhlík a Ing. V. Šikula)
Nadále jednat o posouzení zdravotního stavu lípy nebo případném odstranění této
lípy z důvodu bezpečnosti obyvatel Hájku.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 19.7.2015
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Usnesení:

OV bere na vědomí plnění úkolů z předcházejících zasedání OV
a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

5. Různé, ( podněty, dotazy, připomínky )
5a) J.Girszewski upozornil na díru od sršňů, také na lípě v Hajánkách.
Bude nutné prověřit, jak díru zadělat, aby nedošlo k dalšímu poškozování tohoto chráněného
stromu.
Oznámit p. Ing. V. Drhlíkovi.

Zajistí: L. Kotouček

Termín: 19.7.2015

5b) L.Kotouček upozornil na nutnost ošetření parket v místním KD. Po malování v kulturním
domě v měsíci červnu proběhl úklid celého prostoru včetně vyčištění parket speciálním strojem.
Nutné domluvit další postup ošetření parket.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 19.7.2015

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

přítomno

4

pro

4

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:55 hodin.

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

….................................
Hana Chromá
místopředseda OV

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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