Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

1/2017 ze dne 20.1.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, V. Pospíšil, H. Chromá, M. Nejez, J. Girszewski
P. Malášek ( příchod v 18:50)

Hosté:

J. Malášková

Omluven:

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
Jaroslav Girszewski

přítomno

6

pro

6

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Parkování vozidel na místní komunikaci v Hajánkách v období zimní
údržby
3. Masopust v Hájku - Hajánkách v r. 2017 ( zajištění )
4. Plnění usnesení ze dne 17.12.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky........)
6. Usnesení
7. Závěr
Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
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2. Parkování vozidel na místní komunikaci v Hajánkách v období zimní údržby
Předseda OV nás seznámil s kritickými úseky v Hajánkách, kde je v době zimní údržby obtížné
prohrnovat komunikaci traktorem s radlicí z důvodu parkování osobních automobilů.
Občané byli již na tento problém upozorněni dne 10.1.2017 přeposláním dopisu od pana Ing. Kubíčka
(referenta Odboru správy majetku a komunálních služeb).
Druhým problémem v údržbě silnice se jeví směr prohrnování, kdy traktor projíždí od křižovatky
směrem do dědiny a tím veškerý sníh nahrnuje na auta a parkovací místa. Tím se zde tvoří hromada, které
při parkování musí lidé ustupovat směrem do komunikace.
Usnesení:

2a) OV Hájek – Hajánky znovu rozešle upozornění pro občany ohledně parkování
vozidel v době předpokladu zimní údržby. Informace budou rozeslány elektronickou
poštou a tištěnou formou do schránek.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.1.2017
2b) OV Hájek – Hajánky navrhuje zvolit opačný směr prohrnování. Projednat
s panem Ing. Kubíčkem.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 30.1.2017

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Od 18:50 přítomen 7. člen Petr Malášek
3. Masopust v Hájku - Hajánkách v r. 2017 ( zajištění )
Přítomný výbor spolku Vinohrad společně s členy OV H-H projednali detaily organizace průvodu a
zajištění občerstvení pro hosty na večerní zábavě. V sobotu 21.1.2017 proběhne organizační schůzka s OV
Jamné.
Usnesení:

OV Hájek – Hajánky se dohodl, že Masopust 2017 zajistí Spolek Vinohrad ve
spolupráci s OV Jamné.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

4. Plnění usnesení ze dne 17.12.2016
5a_10_2016

Zaslat tabulku s rekapitulací přítomnosti členů OV Hájek – Hajánky na zasedání v roce
2016 na OF.
SPLNĚNO

5d_10_2016

Předseda OV navrhl, aby byla volební místnost vyjmuta z pronájmu nebytových prostor
nebo zřízení příkazní smlouvy na tuto místnost. Tuto místnost by využíval OV na svá
jednání.
Zamítnuto ze strany města Tišnov.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 17.12.2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7
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5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
5a) Rozvoz plynu v místních částech na rok 2017. Vložit na webové stránky a nástěnku rozpis rozvážky
firmy Penta Co s.r.o.
Zajistí: V. Pospíšil

Termín: 30.1.2017

5b) Zápis do kroniky za rok 2016. Ověřit termín pro předání údajů na zapsání do tišnovské kroniky.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 20.2.2017

5c) Žádost pana J. M. z Hájku o pomoc při vyřešení situace, kdy mu auta najíždí z místní
komunikace na Stanoviskách (u Obůrky) na jeho pozemek, kde parkují a vyjíždí mu na něm cestu.
Tato "cesta" se pak postupně dále rozšiřuje z důvodu nepříznivého počasí do orné půdy, a také zde
zanechávají po sobě spoustu odpadků víkendoví výletníci.
Pan J. M. bude o postupu zabezpečení soukromého pozemku informován.
Zajistí: P. Malášek

Termín: 20.2.2017

5d) J. Girszewski nás informoval o škodní události, kdy při zimní údržbě posypovým vozem zajišťující
SUS JmK Tišnov, došlo k poškození plastového obložení na rodinném domě č.p.4 v Hajánkách. Poškození
majetku řeší majitel osobně s SUS JmK Tišnov a firmou Holcner.
OV BERE NA VĚDOMÍ

6. Usnesení k zápisu č. 1/2017 ze dne 20.1.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách

1_1_2017

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu J. Girszewskeho
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2a)_1_2017

OV Hájek – Hajánky znovu rozešle upozornění pro občany ohledně parkování
vozidel v době předpokladu zimní údržby. Informace budou rozeslány elektronickou
poštou a tištěnou formou do schránek.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.1.2017
OV Hájek – Hajánky navrhuje zvolit opačný směr prohrnování.
Projednat s panem Ing. Kubíčkem.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 30.1.2017

2b)_1_2017

3_1_2017

4_1_2017
5a)_1_2017

OV Hájek – Hajánky se dohodl, že Masopust 2017 zajistí Spolek Vinohrad ve spolupráci
s OV Jamné.
OV BERE NA VĚDOMÍ
OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 17.12.2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.
Rozvoz plynu v místních částech na rok 2017.
Vložit na webové stránky a nástěnku rozpis rozvážky firmy Penta Co s.r.o.
Zajistí: V. Pospíšil

Termín: 30.1.2017
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5b)_1_2017

Zápis do kroniky za rok 2016
Ověřit termín pro předání údajů na zapsání do tišnovské kroniky.
Zajistí: L. Kotouček

5c)_1_2017

Termín: 20.2.2017

Žádost pana J. M. z Hájku o pomoc při vyřešení situace, kdy mu auta najíždí z místní
veřejné komunikace na Stanoviskách (u Obůrky), na jeho pozemek, kde parkují a vyjíždí
mu na něm cestu. Tato "cesta" se pak postupně dále rozšiřuje z důvodu nepříznivého
počasí do orné půdy, a také zde zanechávají po sobě spoustu odpadků víkendoví výletníci.
Pan J. M. bude o postupu zabezpečení soukromého pozemku informován.
Zajistí: P. Malášek

5d)_1_2017

Termín: 20.2.2017

J. Girszewski nás informoval o škodní události, kdy při zimní údržbě posypovým vozem
zajišťující SUS JmK Tišnov, došlo k poškození plastového obložení na rodinném domě
č.p.4 v Hajánkách. Poškození majetku řeší majitel osobně s SUS JmK Tišnov a firmou
Holcner.
OV BERE NA VĚDOMÍ

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:35 hodin.

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

….................................
J. Girszewski - člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
Dne: 24.1.2017
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