Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

2/2017 ze dne 24.2.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách

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

M. Filipi

Omluven: P. Malášek

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
Martin Nejez

přítomno

6

pro

6

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Víceúčelový objekt na hřišti
Zajištění zápisu do kroniky
Plnění usnesení ze dne 20.1.2017
Různé ( podněty, dotazy, připomínky.......)
Usnesení
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. Víceúčelový objekt na hřišti
Je nutné zajistit písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků.
Usnesení:

OV Hájek – Hajánky se dohodl, že zajištění souhlasů vlastníků okolních pozemků
pro stavební povolení, vyřídí jednotliví členové OV.

Zajistí: L. Kotouček, M. Nejez, V. Pospíšil, J. Girszewski, P. Malášek
Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: 24.3.2017

6

3. Zajištění zápisu do kroniky
Do 1.4.2017 předložit zápis z kroniky pro místní části Hájek – Hajánky za rok 2016 ke zpracování do
návrhu zápisu do kroniky města Tišnova.
Usnesení:

OV Hájek – Hajánky navrhuje, aby na příštím zasedání OV, byl místní kronikářkou
paní V. Girszewskou předložen návrh zápisu do kroniky pro místní část Hájek –
Hajánky.
Zajistí: L. Kotouček

Hlasováno :

přítomno

6

pro

Termín: 24.3.2017

6

4. Plnění usnesení ze dne 20.1.2017

2a)_1_2017

2b)_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.
SPLNĚNO
OV Hájek – Hajánky navrhuje zvolit opačný směr prohrnování.
Projednat s panem Ing. Kubíčkem.
SPLNĚNO

5a)_1_2017

Rozvoz plynu v místních částech na rok 2017.
Vložit na webové stránky a nástěnku rozpis rozvážky firmy Penta Co s.r.o.
SPLNĚNO

5b)_1_2017

Zápis do kroniky za rok 2016
Ověřit termín pro předání údajů na zapsání do tišnovské kroniky.
SPLNĚNO

5c)_1_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

Termín: 24.3.2017
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Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.1.2017
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
5a) Umístění turistické mapy
Na Odbor správy majetku a komunálních služeb zaslat písemnou žádost o umístění turistické mapy.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 24.3.2017

5b) Jarní úklid obce
Naplánovat termín jarní brigády na členské schůzi spolku Vinohrad a oslovit občany o udržování
pořádku na veřejném prostranství.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 24.3.2017
5c) Přístřešek na dřevo u KD
Naplánovat termín 1. brigády, zjistit možnosti nákupu materiálu a dodavatelských prací.
Zajistí: V. Pospíšil

Termín: 24.3.2017

5d) Předseda OV nás informoval, že Zastupitelstvo města Tišnova odsouhlasilo prodej části parcely
č.193/1 v Hajánkách.
OV BERE NA VĚDOMÍ
5e) Předseda OV nás informoval o záměru komise životního prostředí, uskutečnit výjezdní zasedání
do místních částí.
OV BERE NA VĚDOMÍ

6. Usnesení k zápisu č. 2/2017 ze dne 24.2.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_2_2017

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

2_2_2017

Víceúčelový objekt na hřišti
OV Hájek – Hajánky se dohodl, že zajištění souhlasů vlastníků okolních pozemků
pro stavební povolení, vyřídí jednotliví členové OV.
Zajistí: L. Kotouček, M. Nejez, V. Pospíšil, J. Girszewski, P. Malášek
Termín: 24.3.2017

3_2_2017

Zajištění zápisu do kroniky
OV Hájek – Hajánky navrhuje, aby na příštím zasedání OV, byl místní kronikářkou
paní V. Girszewskou předložen návrh zápisu do kroniky pro místní část Hájek –
Hajánky.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 24.3.2017
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4_2_2017

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.1.2017 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

5a)_2_2017

Umístění turistické mapy
Na Odbor správy majetku a komunálních služeb zaslat písemnou žádost o umístění
turistické mapy.
Zajistí: P. Pospíšilová

5b)_2_2017

Termín: 24.3.2017

Jarní úklid obce
Naplánovat termín jarní brigády na členské schůzi spolku Vinohrad a oslovit občany
o udržování pořádku na veřejném prostranství.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 24.3.2017

5c)_2_2017

Přístřešek na dřevo u KD
Naplánovat termín 1. brigády, zjistit možnosti nákupu materiálu a dodavatelských
prací.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 24.3.2017

5d)_2_2017

Předseda OV nás informoval, že Zastupitelstvo města Tišnova odsouhlasilo prodej části
parcely č.193/1 v Hajánkách.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5e)_2_2017

Předseda OV nás informoval o záměru komise životního prostředí, uskutečnit výjezdní
zasedání do místních částí.
OV BERE NA VĚDOMÍ

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:00 hodin.

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

….................................
Martin Nejez - člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
Dne: 8.3.2017
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