· Osadní výbor Pejškov ·

Zápis č. 4/2019 ze společné schůze občanů
Pejškova
16.11.2019
Přítomni:
Richard Muselík, Daniela Konečná, Ludmila Jebáčková,
Omluvili se:
Jan Duda, Břetislav Svozil
Hosté:
Alena Klimešová, David Misák, Julie Kročová, Ondřej Konečný, Petra
Muselíková
Zapisovatelem stanovena: Petra Muselíková
Ověřovatel zápisu: Daniela Konečná

Richard Muselík - předseda OV přivítal přítomné v 16:30, zahájil a
řídil jednání OV, přednesl body programu:
Program:
1) zahájení a schválení programu
2) Informace ze zasedání zastupitelstva města Tišnov
3) Hodnocení OV a jeho činnosti v roce 2019
4) Výhled do roku 2020
5) Termín příští schůze
5) Dotazy, připomínky
6) Závěr

· Osadní výbor Pejškov ·
Návrh usnesení:
OV Pejškov schvaluje program zasedání
Přítomni 3, Pro 3, Proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Průběh zasedání:

Ad 2) OV informoval o průběhu zastupitelstva města Tišnov,
především o projednávaném vodovodu. Dále informoval o tom, že
zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jednání OV Pejškov ze dne
5.10.2019.
Ad 3) OV zhodnotil svoji dosavadní činnost v roce 2019. Shodl se na
tom, že vznik OV bylo pro Pejškov a komunikaci s městem Tišnov
přínosem.
Ad 4) OV bude i nadále udržovat a rozvíjet komunikaci mezi občany
Pejškova a správními orgány města Tišnov.
Ad 5) V rámci dotazů a připomínek jsme také poděkovali za hojnou
účast na brigádě dne 16.11.2019. V rámci brigády proběhlo vyčištění
koryta potoka a jeho přilehlých břehů. Bylo zjištěno, že je nutný zásah
těžkou technikou v dolní části potoka v okolí prostupu pod vozovkou.
Prostup je zde z valné většiny zanesen včetně části koryta. OV
projedná vyčištění s příslušným odborem.
Děkujeme městu Tišnov za zajištění kontejnerů během brigády a
Lesům města Brna za pomoc při likvidaci dřevin.
OV informoval o záměru obce Vohančice o zbudování prašné cesty
Pejškov-Vohančice-Heroltice-Březina.

· Osadní výbor Pejškov ·
Richard Muselík vznesl podnět k řešení vlastnictví pozemku pod
stavbou autobusové zastávky.
OV hlasoval o vznesení požadavku na Město Tišnov na vyřešení
vlastnictví tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
OV Pejškov schvaluje vznesení požadavku na Město Tišnov na
vyřešení vlastnictví pozemku pod autobusovou zastávkou.
Přítomni 3, Pro 3, Proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Ad 6) Termín příští schůze OV byl předběžně stanoven na měsíc
březen 2020 a bude upřesněn.
Předseda OV ukončil schůzi v 17:45

V Pejškově dne 16.11.2019

Informace je možné sledovat také na www.pejskov.eu.

