Osadní výbor Hájek – Hajánky

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV)
1/2018 ze dne 26.1.2018 v Hájku č.25

Zápis č.

Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, V. Pospíšil, H. Chromá, M. Nejez, J. Girszewski,
P. Malášek ( od 18:40 )

Hosté:

J. Malášková

Omluven:

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :

Pavlínu Pospíšilovou

Zápis ověří :

Václav Pospíšil

Hlasováno :

přítomno

6

pro

.

6

Program jednání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, technický bod, program jednání
Masopust v Hájku - Hajánkách v r. 2018
Informace o svozu plastů v r. 2018, návozu plynu a Tříkrálové sbírce
Možnost schůzky s předsedou výboru pro regionální rozvoj JMK
Plnění usnesení ze dne 15.12.2017
Různé
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. Masopust v Hájku - Hajánkách v r. 2018
OV se společně s výborem spolku Vinohrad dohodli na průběhu a organizaci Masopustu, který
proběhne 17.2.2018. Tento návrh bude předložen v sobotu 27.1.2018 OV Jamné na společné schůzce.
Zaslat pozvánku.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 30.1.2018

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky se dohodl, že Masopust 2018 zajistí ve spolupráci se
Spolkem Vinohrad a OV Jamné.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Informace o svozu plastů v r. 2018, návozu plynu a Tříkrálové sbírce
Elektronicky zaslat občanům a umístit na vývěsku a webové stránky tyto informace:
-

rozpis svozu pytlového sběru plastů
instrukce jaké odpady lze do pytlů umístit
sběrná místa pro zpětný odběr pneumatik
rozpis návozu plynu v místních částech
informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky 2018.
Zajistí: P. Pospíšilová

Termín: 30.1.2018

Usnesení:

OV zajistí předání informací občanům o svozu plastů, návozu plynu a Tříkrálové
sbírce.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

V 18:40 se dostavil 7 člen Petr Malášek

4. Možnost schůzky s předsedou výboru pro regionální rozvoj JMK
Předseda OV seznámil členy s možností schůzky s předsedou výboru pro regionální rozvoj JMK.
Usnesení:

OV bere na vědomí.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

5. Plnění usnesení ze dne 15.12.2017
4b)_8_2017

Ústní stížnosti občanů na způsob provozování zdejšího pohostinství v pronajatých
prostorách města. Jedná se především o sociální zařízení, čistotu v prostorách vlastního
pohostinství, čistotu skla a s tím spojená kvalita podávaných nápojů.
Stížnost občanů bude postoupena na dořešení MÚ Tišnov.
SPLNĚNO

4c)_8_2017

Rekapitulace přítomnosti členů na jednáních OV v roce 2017
Zaslat rekapitulaci p. J. Halamové
SPLNĚNO
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Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 15.12.2017
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

6. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
6a) Žádost V. Malé a J. Bobra o vyjádření OV pro Odbor ŽP k plánované výstavbě domácí
čističky odpadních vod ( DČOV ) na jejich pozemku č. 130/1 v k.ú. Hájek u Tišnova v rámci stavby
RD.
Usnesení:
OV Hájek – Hajánky SOUHLASÍ s výstavbou DČOV, jelikož v obci není splašková
ani dešťová kanalizace a v územním plánu není veden záměr na jejich výstavbu.
Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

6b) Předseda OV přečetl zprávu od pana L. Hodináře, ve kterém oznamuje konec činnosti
v pohostinství v Hajánkách k 30.4.2018.
OV BRE NA VĚDOMÍ
6c) OV a spolek Vinohrad se dohodli na termínu Výroční schůze spolku Vinohrad 2018.
Termín schůze byl naplánován na 24.2.2018.
OV BRE NA VĚDOMÍ
7. Usnesení k zápisu č. 1/2018 ze dne 26.1.2018 v areálu kulturního domu v Hajánkách

1_1_2018

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu V. Pospíšila
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_1_2018

Masopust 17.2.2018
OV Hájek – Hajánky se dohodl, že Masopust 2018 zajistí ve spolupráci se
Spolkem Vinohrad a OV Jamné.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.1.2018

3_1_2018

OV zajistí předání informací občanům o svozu plastů, návozu plynu a Tříkrálové
sbírce.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.1.2018
Možnost schůzky s předsedou výboru pro regionální rozvoj JMK.

4_1_2018

OV bere na vědomí.
5_1_2018

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 15.12.2017 a plnění
usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

6a)_1_2018

Žádost V. Malé a J. Bobra o vyjádření OV pro Odbor ŽP k plánované výstavbě domácí
čističky odpadních vod ( DČOV )
OV Hájek – Hajánky SOUHLASÍ s výstavbou DČOV, jelikož v obci není splašková
ani dešťová kanalizace a v územním plánu není veden záměr na jejich výstavbu.

3 ze 4

6b)_1_2018

Předseda OV přečetl zprávu od pana L. Hodináře, ve kterém oznamuje konec činnosti v
pohostinství v Hajánkách k 30.4.2018.
OV BRE NA VĚDOMÍ

6c)_1_2018

OV a spolek Vinohrad se dohodli na termínu Výroční schůze spolku Vinohrad 2018.
Termín schůze byl naplánován na 24.2.2018.
OV BRE NA VĚDOMÍ

8. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:30 hodin.

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

….................................
Václav Pospíšil - člen
ověřovatel zápis

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
Dne 29.1.2018
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