Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

6/2017 ze dne 20.10.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách

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

L. Knechtová (zastupitelka), J. Malášková (Spolek Vinohrad)

Omluven: P. Malášek, 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 :

Pavlínu Pospíšilovou
Hana Chromá

přítomno

5

pro

5

Program jednání :

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

Zahájení, technický bod, program jednání
Víceúčelový objekt
Plnění usnesení ze dne 25.8.2017
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.
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2. Víceúčelový objekt
OV byl seznámen s podmínkami financování nákupu materiálu pro akci: Víceúčelový objekt.
Postup byl projednán a odsouhlasen panem Ing. Drhlíkem dne 20.10.2017
Usnesení:

Zajistit rozpis materiálu a objednat materiál na víceúčelový objekt.
Zajistí: V. Pospíšil

Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 17.11.2017

5

3. Plnění usnesení ze dne 25.8.2017

2_5_2017

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2018, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
SPLNĚNO

4a_5_2017

Černá skládka poblíž komunikace ve směru z Hájku do Všechovic.
Kontaktovat úřady – likvidace
SPLNĚNO

4b_5_2017

Akce pro děti a rodiče - Loučení s prázdninami
Zorganizuje Spolek Vinohrad s OV. Akce proběhne v sobotu 2.9.2017.
Postříkat hřiště za účelem odplevelení.
SPLNĚNO

4c_5_2017

Sad na hajánském kopci a třešňová alej na Stanoviskách.
Zkontaktovat pana Ing. Drhlíka ohledně posekání trávy v sadu i na Stanoviskách.
V třešňové aleji uhnívají podpěry stromků a tím se stromky vyvrací.
SPLNĚNO

4d_5_2017

Vysazení lípy na horním Hájku
Zajistit vyměření pozemku a zjistit podmínky zakoupení lípy. Dále se dohodnout na
rozložení prvků na pozemku ( 1x lípa, 1x lavička, 1x informativní tabule )
Zajistí: L.Kotouček

4e_5_2017

Termín: 17.11.2017

Vrtání nových studní nad obecní studnou v Hajánkách
Projednat možnost omezení vrtání nových studní nad obecní studnou.
Zajistí: J. Girszewski

Termín: 17.11.2017

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 25.8.2017
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5
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4. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
4a) Předseda OV informoval, že Město Tišnov spustilo od 16. října 2017 službu pro seniory –
SENIOR TAXI, která je určena pro občany s trvalým pobytem ve městě Tišnov ve věku 70 let a více
a s trvalým pobytem v Tišnově, kteří jsou držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“.
Tato služba je poskytována pouze v rámci katastrálního území města Tišnova (pro místní části Hájek,
Hajánky, Jamné a Pejškov se uvažuje o rozšíření až v roce 2018).
Více informací naleznete na: http://www.tisnov.cz/tisnov-spousti-sluzbu-senior-taxi
OV BERE NA VĚDOMÍ
4b) P. Pospíšilová navrhla, aby se z hlediska bezpečnosti dětí v obci, zažádalo o instalaci svislé
dopravní značky „Pozor děti“ nebo vodorovné značky a nápisu „Pozor děti“ na pozemní komunikaci v obou
směrech na křižovatku v Hajánkách.
Projednat tuto možnost s městskou policií Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 17.11.2017

5

4c) P. Pospíšilová navrhla, aby se dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel,
jejichž délka přesahuje 10 m“ umístila blíže k Hájku za křižovatku na Stanoviska.
Projednat tuto možnost s městskou policií Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 17.11.2017

5

4d) OV a výbor spolku Vinohrad naplánovali termíny akcí pro děti a rodiče, které se uskuteční do
konce roku 2017.
4.11.2017 – Lampionový průvod
25.11.2017 – Karneval
9.12.2017 – Mikulášská besídka a zdobení vánočního stromečku
24.12.2017 - Setkání občanů na Štědrý den u kapličky v Hajánkách
Zajistí: P. Pospíšilová, J. Malášková
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: Průběžně

5

5. Usnesení k zápisu č. 6/2017 ze dne 20.10.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách

1_6_2017

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu H.Chromou
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_6_2017

Víceúčelový objekt
Zajistit rozpis materiálu a objednat materiál na víceúčelový objekt.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 17.11.2017
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3_6_2017

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 25.8.2017
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

4a)_6_2017

Předseda OV informoval, že Město Tišnov spustilo od 16. října 2017 službu pro seniory –
SENIOR TAXI.
OV BERE NA VĚDOMÍ

4b)_6_2017

Instalace svislé dopravní značky „Pozor děti“ nebo vodorovné značky a nápisu „Pozor
děti“ na pozemní komunikaci v obou směrech na křižovatku v Hajánkách.
Projednat tuto možnost s městskou policií Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček

4c)_6_2017

Termín: 17.11.2017

Umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka
přesahuje 10 m“ blíže k Hájku za křižovatku na Stanoviska.
Projednat tuto možnost s městskou policií Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček

4d)_6_2017

Termín: 17.11.2017

Termíny akcí Spolku Vinohrad pro děti a rodiče, které se uskuteční do konce roku 2017.
4.11.2017 – Lampionový průvod
25.11.2017 – Karneval
9.12.2017 – Mikulášská besídka a zdobení vánočního stromečku
24.12.2017 - Setkání občanů na Štědrý den u kapličky v Hajánkách
Zajistí: P. Pospíšilová, J. Malášková

Termín: Průběžně

6. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:10 hodin.

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

….................................
Hana Chromá - místopředseda
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
Dne: 30.10.2017
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