Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

2/2020 ze dne 28.2.2020 v areálu KD Hajánky.

Přítomni: L. Kotouček, J. Dvořák, H. Chromá, J. Girszewski, P. Malášek,
Hosté:
Omluven: R. Kotouček, P. Pospíšilová

Neomluven:

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:15 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanoven:
Zápis ověří:
Hlasování přítomno
5

J. Dvořák
J. Girszewski

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení ( technický bod, program jednání )
Zábor veřejného prostranství
Možnost vybudování systému domácích čističek odpadních vod ( DČOV )
Výsledky krátkodobé čerpací zkoušky prameniště v Hájku
Plnění usnesení ze dne 24.1.2020 a předcházejících
Různé ( podněty, dotazy, připomínky…)
Usnesení
Závěr

Návrh usnesení:
OV schvaluje program jednání.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
2. Zábor veřejného prostranství
OV Hájek – Hajánky projednal připomínky města Tišnova ke skladování soukromého materiálu
na veřejném prostranství.
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Návrh usnesení:
OV doporučuje spoluobčanům, aby v případě jakéhokoli plánovaného záboru veřejného
prostranství, se na tomto předem domluvili na Odboru správy majetku a komunálních služeb.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

3. Možnost vybudování systému domácích čističek odpadních vod ( DČOV)
Proběhla informační schůzka na Svazku vodovodů a kanalizací, které se účastnili p. Motyčka, p.
Šikula, p. Lacina (za Kuřimskou Novou Ves) a p. Kotouček.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí informace o možnosti vybudování domácích (skupinových) čističek
odpadních vod a bude se tím zabývat (průzkum proveditelnosti, informační schůzka pro
spoluobčany).
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

4. Výsledky krátkodobé čerpací zkoušky prameniště v Hájku
Byla provedena krátkodobá čerpací zkouška. V tomto období byla vydatnost pramene 100 ml/1
sec. Voda obsahuje více železa a dusičnanů, ale po úpravě lze použít jako zdroj pitné vody pro 6-8
domácností. Před dalšími činnostmi je nutno provést oplocení pozemku.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí výsledky čerpací zkoušky a žádá město Tišnov o realizaci oplocení pozemku.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5. Plnění usnesení ze dne 24.1.2020 a předcházejících
Plnění usnesení k zápisu č. 1/2020 a předcházejících zasedání viz příloha č. 1.

6a. Různé – rozvoz plynu a odvoz tříděného odpadu v r. 2020
L. Kotouček informoval o termínech rozvozu plynu a odvozu tříděného odpadu v roce 2020.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace. Spoluobčané budou o termínech informováni
elektronickou cestou a na vývěsce. Zařídí P. Pospíšilová.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato
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6b. Směna pozemků mezi katastry Železné a Tišnov
L. Kotouček informoval o možné směně pozemků mezi katastry Železné a Tišnov.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

7. Usnesení
1_2_2020

2_2_2020

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu J. Girszewského
OV schvaluje zapisovatele jednání J. Dvořáka
Zábor veřejného prostranství
OV doporučuje spoluobčanům, aby v případě jakéhokoli plánovaného záboru
veřejného prostranství, se na tomto předem domluvili na Odboru správy majetku a
komunálních služeb.

3_2_2020

Možnost vybudování systému domácích čističek odpadních vod ( DČOV)
OV bere na vědomí informace o možnosti vybudování domácích (skupinových)
čističek odpadních vod a bude se tím zabývat (průzkum proveditelnosti, informační
schůzka pro spoluobčany).

4_2_2020

Výsledky krátkodobé čerpací zkoušky prameniště v Hájku
OV bere na vědomí výsledky čerpací zkoušky a žádá město Tišnov o realizaci
oplocení pozemku.

6a_2_2020 Různé – rozvoz plynu a odvoz tříděného odpadu v r. 2020
OV bere na vědomí sdělené informace. Spoluobčané budou o termínech
informováni elektronickou cestou a na vývěsce. Zařídí P. Pospíšilová.
6b_2_2020 Různé - směna pozemků mezi katastry Železné a Tišnov
OV bere na vědomí sdělené informace.

8. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 19:45 hodin.

…………...........................................
L. Kotouček, předseda OV

…….…..........................................
J. Girszewski

Zapsal: J. Dvořák
Dne: 28.2.2020
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