Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

3/2020 ze dne 19.6.2020 v areálu KD Hajánky.

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

M. Filipínová, F. Hoder, K. Malý, M. Nejez

Omluven: P. Pospíšilová, J. Girszewski

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
R. Kotouček

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Zahájení ( technický bod, program jednání )
Studie proveditelnosti odkanalizování Hájku-Hajánek
Zápis do kroniky pro místní část Hájek-Hajánky
Plnění usnesení ze dne 28.2.2020 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. Studie proveditelnosti odkanalizování Hájku-Hajánek
Předseda OV L. Kotouček seznámil OV s výsledkem schůzky za účelem odkanalizování HájkuHajánek. Této schůzky se účastnili zástupci SVaK Tišnov a firem ASIO TECH s.r.o. a FAST. OV
zajistí průzkum zájmu občanů o připojení a následně 25.7.2020 zrealizuje informační schůzku pro
občany.
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Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace.
P. Malášek připraví formulář pro průzkum zájmu o připojení na plánovanou kanalizaci
L. Kotouček provede průzkum zájmu občanů v Hajánkách.
P. Malášek provede průzkum zájmu občanů v Hájku.
Dne 25.7.2020 bude realizována osvětová akce pro spoluobčany.
P. Pospíšilová zajistí rozeslání pozvánky na akci.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

3. Zápis do kroniky pro místní část Hájek-Hajánky
OV byl seznámen s textem zápisu do kroniky Hájku-Hajánek.
Návrh usnesení:
OV souhlasí se zápisem do kroniky Hájku-Hajánek.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

4. Plnění usnesení ze dne 28.2.2020 a předcházejících
Plnění usnesení k zápisu č. 2/2020 a předcházejících zasedání viz příloha č. 1.

5a. Různé – zatopení domů při přívalových deštích v Hajánkách
Při přívalových deštích v Hajánkách v měsíci červnu došlo ke krizové situace u cesty nad domy,
kde došlo k zatopení 3 rodinných domů vinou špatného stavu cesty nad domy.
Návrh usnesení:
Bez ohledu na plánovanou rekonstrukci této komunikace (která byla vyškrtnuta z rozpočtu města
Tišnova pro rok 2020) je potřeba řešit stávající krizový stav a alespoň dílčí úpravou cesty předejít
dalším škodám. Předseda L. Kotouček projedná možný postup na městě Tišnově.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5b. Různé – poškození komunikace při přívalových deštích v Hájku
Při přívalových deštích v Hájku v měsíci červnu došlo v horním Hájku ke splavení štěrkového
násypu cesty a je potřeba obnovit provozuschopnost komunikace.
Návrh usnesení:
OV žádá město Tišnov o návoz nového štěrkového zásypu cesty. Předseda L. Kotouček projedná
možný postup na městě Tišnově.
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Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5c. Různé – výjezdní zasedání Rady města Tišnova
L. Kotouček informoval o plánovaném výjezdním zasedání Rady města Tišnova v průběhu září.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5d. Různé – svoz kontejnerového tříděného odpadu
L. Kotouček informoval, že svoz probíhá vždy v sudý týden :
Plasty - pondělí
Papír - středa
Povoleno je maximálně 1 denní zpoždění. Pokud tak nebude,kontaktovat město Tišnov ( OSMaKS )
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace. P. Pospíšilová umístí informace na vývěsku.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5e. Různé – blokové čištění komunikace v Hajánkách
L. Kotouček informoval, že dne 23.6.2020 proběhne blokové čištění komunikace v obci.
Návrh usnesení:
OV žádá občany o přeparkování vozidel před kulturní dům. P. Pospíšilová rozešle informace
e-mailem.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5f. Různé – rekonstrukce komunikace mezi Hajánkami a horním Hájkem
L. Kotouček informoval, že plánovaná rekonstrukce komunikace mezi Hajánkami a horním
Hájkem by měla proběhnout do konce měsíce srpna.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace.
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Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

5g. Různé – prodloužení osvětlení v kopci do Hajánek
L. Kotouček informoval, že plánované prodloužení osvětlení v kopci do Hajánek by mělo být
realizováno do konce září (není územní rozhodnutí).
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí sdělené informace.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

6. Usnesení
1_3_2020

2_3_2020

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu R. Kotoučka
OV schvaluje zapisovatele jednání J. Dvořáka
Studie proveditelnosti odkanalizování Hájku-Hajánek
OV bere na vědomí sdělené informace.
P. Malášek připraví formulář pro průzkum zájmu o připojení na plánovanou
kanalizaci.
L. Kotouček provede průzkum zájmu občanů v Hajánkách.
P. Malášek provede průzkum zájmu občanů v Hájku.
Dne 25.7.2020 bude realizována osvětová akce pro spoluobčany.
P. Pospíšilová zajistí rozeslání pozvánky na akci.

3_3_2020

Zápis do kroniky pro místní část Hájek-Hajánky
OV souhlasí se zápisem do kroniky Hájku-Hajánek.

5a_3_2020 Různé – zatopení domů při přívalových deštích v Hajánkách
Bez ohledu na plánovanou rekonstrukci této komunikace (která byla vyškrtnuta
z rozpočtu města Tišnova pro rok 2020) je potřeba řešit stávající krizový stav a
alespoň dílčí úpravou cesty předejít dalším škodám. Předseda L. Kotouček
projedná možný postup na městě Tišnově.
5b_3_2020 Různé – poškození komunikace při přívalových deštích v Hájku
OV žádá město Tišnov o návoz nového štěrkového zásypu cesty. Předseda L.
Kotouček projedná možný postup na městě Tišnově.
5c_3_2020 Různé – výjezdní zasedání Rady města Tišnova
OV bere na vědomí sdělené informace.
5d_3_2020 Různé – svoz kontejnerového tříděného odpadu
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OV bere na vědomí sdělené informace. P. Pospíšilová umístí informace na vývěsku
5e_3_2020 Různé – blokové čištění komunikace v Hajánkách
OV žádá občany o přeparkování vozidel před kulturní dům. P. Pospíšilová rozešle
informace e-mailem.
5f_3_2020 Různé – rekonstrukce komunikace mezi Hajánkami a horním Hájkem
OV bere na vědomí sdělené informace.
5g_3_2020 Různé – prodloužení osvětlení v kopci do Hajánek
OV bere na vědomí sdělené informace.

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 20:40 hodin.

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

…….…..........................................
R. Kotouček

Zapsal: J. Dvořák
Dne: 19.6.2020
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