Materiál číslo: 7

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 06.02.2017
Předkládá Kotouček Ladislav - předseda osadního výboru Hájek-Hajánky
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Anotace
Osadní výbor Hájek - Hajánky předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze
svého zasedání č. 10/2016 ze dne 17.12.2016.

Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

10/2016 ze dne 17.12.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

L. Kotouček, P. Pospíšilová, V. Pospíšil, H. Chromá, M. Nejez,

Hosté:

L. Knechtová (zastupitelka)

Omluven: P. Malášek, J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:15 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

Pavlínu Pospíšilovou
Hana Chromá

přítomno

5

pro

5

Program jednání :

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

Zahájení, technický bod, program jednání
Zhodnocení uplynulého období - r. 2016
Plán práce na rok 2017
Plnění usnesení ze dne 21.10. a 5.11.2016
Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
Usnesení
Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
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2. Zhodnocení uplynulého období - r. 2016
OV se za uplynulý rok 2016 sešel celkem 10x. Na svých jednáních řešil různé požadavky a připomínky
občanů a rovněž tak řešil různé záležitosti, týkající se Hájku - Hajánek celkově. Tyto záležitosti byly řešeny
především s OSMaKS a s místostarostou p. Ing. Václavem Šikulou a paní Lenkou Knechtovou.
Uskutečnilo se jedno výjezdní zasedání RM, kterého byli přítomni : za město - p. Jiří Dospíšil (starosta ),
místostarostové - Ing. Václav Šikula a Ing. Karel Souček, tajemnice - Mgr. Iva Dvořáčková, vedoucí OKS a
VV - Mgr. Roman Skřepek a za OSMaKS jeho vedoucí Ing. Václav Drhlík. Za OV byli přítomni : Ladislav
Kotouček, Hana Chromá, Václav Pospíšil a Martin Nejez. Při procházení části Hájku - Hajánek byli
seznámeni, jak s problémy které nás tíží, tak i s prioritami navrženými pro rozpočet na rok 2017.
Za spolupráce s městem Tišnov se v roce 2016 uskutečnilo:
1. Nainstalování kanalizační vpusti a odvodnění vozovky v Hajánkách u č.p. 25.
2. Oprava žaluzií ve zvoničce kapličky v Hájku.
3. Prostor budoucí točny pro autobusy opatřen cedulemi „ Zákaz skládky“.
4. Zajištění cedule „ Soukromý pozemek“ pro soukr. cestu v lokalitě Stanovisko.
5. Celoroční oprava výtluků na místních komunikacích v Hájku a Hajánkách.
6. Odvodnění komunikace v Hájku.
7. Odborný ořez lípy v Hájku.
8. Zprovoznění internetových stránek www.Hajanky.cz.
9. Předání kroniky pro místní část za rok 2015 k zapsání do kroniky města Tišnova.
10. Vyřezání náletových dřevin u značky s názvem místní části ve směru od Jamného.
11. Ve spolupráci s KČT došlo k přeznačení turistické trasy a jedná se o nainstalování turistické mapy.
12. Přeložka ovládacího kabelu a výměna části vodovodního potrubí k rezervoáru s pitnou vodou.
13. Položení kabelu k hřišti za účelem jeho osvětlení + zprovoznění osvětlení hřiště.
14. Likvidace starého dřevníku u KD.
15. Pravidelné sečení trávy a postřik trávy.
16. Nainstalování lavičky v čekárně u autobusové zastávky.
17. Vyřezání náletových dřevin podél komunikace v kopci do Hajánek.
18. Spolupráce s panem Jindřichem Ráckem a získání zápisu o historii místních částí na webové stránky.
19. Vypracování návrhu priorit pro místní část na rok 2017.
20. Vyhotovení projektové dokumentace vč. rozpočtu pro výstavbu víceúčelového objektu na hřišti –
schváleny investice na rok 2017.
21. Vypracování projektové dokumentace vč. rozpočtu pro výstavbu přístřešku na palivo u KD –
schváleny investice na rok 2017.
22. Renovace parket v KD v Hajánkách.
23. Provedení dřevěného obložení zdí ve volební místnosti.
24. Započato s renovací fasády na KD v Hajánkách, včetně přeložení kabeláže.
25. Poskytnutí odborné pomoci obyvatelům Hájku při vyhledání závady a opravě místního vodovodu.
Uspořádané akce pro děti a dospělé spolkem Vinohrad za spolupráce s OV:
Masopust, beseda – Putování s Bromptonem 3, brigáda - Jarní úklid obce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ + Železná sobota, Tradiční pálení čarodějnic, Cyklozávod Stanovisko „Hajánecké kolečko“,
Dětský den, brigáda – výkop a pokládka kabelu pro osvětlení hřiště, 9 prázdninových cyklovýletů po
okolí Tišnovska, Loučení s prázdninami, Hodová zábava, brigáda – prořez stromoví na hajánském kopci,
Drakiáda, Maškarní karneval, brigáda _úklid KD po broušení parket, Mikulášská besídka, Vánoční
setkání občanů u kapličky
Usnesení:

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí zhodnocení uplynulého období r. – 2016.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5
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3. Plán práce na rok 2017
20.1.2017 - 18:00
24.2.2017 - 18:00
24.3.2017 - 18:00
21.4.2017- 18:00
19.5.2017 - 19:00
30.6.2017 - 19:00

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

28.7.2017 - 19:00
25.8.2017 - 19:00
22.9.2017 - 19:00
20.10.2017 - 18:00
17.11.2017 - 18:00
15.12.2017 - 18:00

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí plán práce na rok 2017

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

4. Plnění usnesení ze dne 21.10. a 5.11.2016
3_8_2016

Úprava turistické trasy - OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních
měsících r. 2017 v termínu brigády jarního úklidu obce.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: Průběžně

3a_9_2016

Předseda OV seznámil přítomné s návrhem p. Ing. Kubíčka o možnosti přidání druhého
světelného bodu na stávající sloup u autobusové zastávky ( dvouramenný výložník ),
který by byl nasměrován do hajánského kopce.
Zajistí: L.Kotouček
Termín: Průběžně

3b_9_2016

V. Pospíšil navrhuje, aby se po opravě a nalakování parket v KD umístila do vchodových
dveří kulturního domu vícestupňová čistící zóna.
Projednat s panem Ing. Štarhou.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 20.1.2017

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 21.10 a 5.11. 2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
5a) Zaslat tabulku s rekapitulací přítomnosti členů OV Hájek – Hajánky na zasedání v roce 2016 na OF.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 23.12.2016
5b) Předseda OV seznámil členy se záměrem prodeje pozemku u statku Stanoviska a pozemku
v dolním Hájku ve vlastnictví města.
OV BERE NA VĚDOMÍ
5c) Předseda OV oznámil, že Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Tišnova na rok 2017.
Dále nás seznámil s novou vyhláškou, která se týká poplatku za komunální odpad, změnu která se týká
vyhlášky o místním poplatku ze psů, kdy se nově snížil poplatek v místních částek Hájek, Hajánky, Jamné a
Pejškov na 250 Kč ( důchodci zaplatí 50 Kč ). A s vyhláškou, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství, území města Tišnova.
OV BERE NA VĚDOMÍ
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5d) Předseda OV navrhl, aby byla volební místnost vyjmuta z pronájmu nebytových prostor nebo zřízení
příkazní smlouvy na tuto místnost. Tuto místnost by využíval OV na svá jednání.
Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

Zajistí: L. Kotouček

Termín: 20.1.2017

5e) V. Pospíšil informoval o zaplacení domény webových stránek na rok 2017 a požádal o pomoc při
uhrazení této částky. ( 500 Kč – Martin Nejez, 500 Kč – Spolek Vinohrad, 500 Kč – ZO Hajánky )
OV BERE NA VĚDOMÍ
5f) Paní L. Knechtová OV informovala o Obecně závazné vyhlášce č.5/2016 s účinností od 1.1.2017,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem a vyhlášce č. 7/2014, kterou
se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem pro místní části Hájek a Hajánky.
Dále nás informovala o Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o nočním klidu s účinností od 1.1.2017.
Viz příloha č. 2
OV BERE NA VĚDOMÍ
5g) Paní L. Knechtová OV informovala o blížícím se termínu vyúčtovaní dotací pro spolky za rok 2016
a vyhlášení dotačního programu na rok 2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ

6. Usnesení k zápisu č. 10/2016 ze dne 17.12.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

1_10_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu H.Chromou
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_10_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí zhodnocení uplynulého období r. – 2016.

3_10_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí plán práce na rok 2017

4_10_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 21.10 a 5.11. 2016 a plnění
usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.
Zaslat tabulku s rekapitulací přítomnosti členů OV Hájek – Hajánky na zasedání v roce
2016 na OF.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 23.12.2016

5a_10_2016
5b_10_2016

Předseda OV seznámil členy se záměrem prodeje pozemku u statku Stanoviska a
pozemku v dolním Hájku ve vlastnictví města.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5c_10_2016

Předseda OV oznámil, že Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Tišnova na rok 2017.
Dále nás seznámil s novou vyhláškou, která se týká poplatku za komunální odpad, změnu
která se týká vyhlášky o místním poplatku ze psů, kdy se nově snížil poplatek v místních
částek Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov na 250 Kč ( důchodci zaplatí 50 Kč ).
A s vyhláškou, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
území města Tišnova.
OV BERE NA VĚDOMÍ
Předseda OV navrhl, aby byla volební místnost vyjmuta z pronájmu nebytových prostor
nebo zřízení příkazní smlouvy na tuto místnost. Tuto místnost by využíval OV na svá
jednání.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 20.1.2017

5d_10_2016

5e_10_2016

V. Pospíšil informoval o zaplacení domény webových stránek na rok 2017 a požádal o
pomoc při uhrazení této částky. ( 500 Kč – Martin Nejez, 500 Kč – Spolek Vinohrad, 500
Kč – ZO Hajánky
OV BERE NA VĚDOMÍ
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5f_10_2016

Paní L. Knechtová OV informovala o Obecně závazné vyhlášce č.5/2016 s účinností od
1.1.2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem
a vyhlášce č. 7/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Tišnovem pro místní části Hájek a Hajánky. Dále nás informovala o Obecně závazné
vyhlášce č. 1/2016 o nočním klidu s účinností od 1.1.2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5g_10_2016

Paní L. Knechtová OV informovala o blížícím se termínu vyúčtovaní dotací pro spolky za
rok 2016 a vyhlášení dotačního programu na rok 2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV v 20:15 hodin.

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

….................................
Hana Chromá - člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016
k zápisu č. 10/2016 ze dne 17.12.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

6d)_7_2015

Víceúčelový objekt na hřišti v Hajánkách
Nutnost vyhotovení kompletní dokumentace pro ohlášení stavby.
Schváleno v rozpočtu na rok 2017

4b)_8_2015

V JEDNÁNÍ
Vodovod do horního Hájku.

Zajistí : V. Pospíšil

Termín: Průběžně

P. Malášek občany navštíví osobně s návrhem průzkumu zájmu o připojení
vodovodu v horním Hájku .
Zajistí: P. Malášek
4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu
Schváleno v rozpočtu na rok 2017
V JEDNÁNÍ

4g)_2_2016

5b)_4_2016

Termín: 20.1.2017

Zajistí : V. Pospíšil

Termín: Průběžně

Cesta nad domy v Hajánkách.
Schváleno v rozpočtu na rok 2017
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně
Rozhlas v Hajánkách
Nutnost zavěšení nového venkovního vedení po sloup u domu č.p. 3.
V ŘEŠENÍ
Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil
Termín: Průběžně

5c)_5_2016

Spolupráce s panem J. Ráckem
Zaplatit smluvenou cenu za odevzdanou první část. Dohodnout schůzku.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 20.1.2017

5d)_5_2016

Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD
Byly položeny odvodňovací srážky. Další postup v jednání.
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně
Úprava turistické trasy
OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních měsících r. 2017
v termínu brigády jarního úklidu obce.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: Průběžně

3_8_2016

3a)_9_2016

Přidání druhého světelného bodu na stávající sloup u autobusové zastávky.
Jedná se o dvouramenný výložník, který by byl nasměrován do hajánského kopce.
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně

3b)_9_2016

Umístění vícestupňové čistící zóny do vchodových dveří v KD.
Projednat s panem Ing. Štarhou.
Zajistí: V. Pospíšil

Termín: 20.1.2017

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

Dne: 22.12.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Hana Chromá - místopředseda
ověřovatel zápis

