Materiál číslo: 19

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.12.2018
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.

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky
Obsah materiálu
Anotace
Zápis č. 4/2018

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
zápis č. 4/2018 ze dne 24.8.2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.

Zpracováno dne 27.11.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Kotouček Ladislav
předseda Osadního
výboru HájekHajánky

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Hájek - Hajánky předkládá Zastupitelstvu města pravidelný zápis ze svých
jednání, a to zápis č. 4/2018 ze dne 24.8.2018.

Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

4/2018 ze dne 24.8.2018 v areálu KD Hajánky.

Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, H. Chromá, P. Malášek,
Hosté:
Omluven: M. Nejez, J. Girszewski, V. Pospíšil

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:35 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :

Pavlínu Pospíšilovou

Zápis ověří :

Petr Malášek

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

Program jednání :

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

Zahájení ( technický bod, program jednání )
Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2019
Volby do OV na další období ( oslovení občanů )
Doporučení ZM Tišnova, ucházet se o WIFI4EU pro Hájek
Plnění usnesení ze dne 29.6.2018 a předcházejících
Různé ( podněty, dotazy, připomínky.....)
Usnesení
Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
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2. Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2019
OV Hájek – Hajánky, projednal a vypracoval návrh akcí, které by se měly zařadit do návrhu na
rozpočet města Tišnov pro rok 2019. Termín podání návrhu je do 30.9.2018.
Usnesení:

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2019, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
Zajistí: P. Pospíšilová

Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 30.9.2018

4

3. Volby do OV na další období ( oslovení občanů )

Usnesení:

Volby do OV Hájek – Hajánky se uskuteční 5.10. – 6.10.2018 souběžně s volbami
komunálními mimo místnost oficiálních voleb, ale ve stejném čase. Byl odsouhlasen
text pro oslovení občanů místní části Hájek – Hajánky, který bude zaslán emailem a
v tištěné podobě předán do poštovní schránky.
Zajistí: P. Pospíšilová

Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 30.9.2018

4

4. Doporučení ZM Tišnova, ucházet se o WIFI4EU pro Hájek

Usnesení:

Obyvatelé Hájku, Hajánek a Stanoviska se trvale scházejí v okolí kulturního domu
(převážně díky akcím pořádaným Spolkem VINOHRAD) a na tomto místě je velmi
obtížně dostupný signál mobilních operátorů. Osadní výbor se domnívá, že ke
kvalitnímu společenskému životu se hodí i kvalitní připojení k internetu, primárně
jako zdroji informací, a proto navrhujeme, aby se město zapojilo do dotačního
programu WIFI4EU s cílem připojit alespoň jedno místo v Hájku veřejným
přístupovým bodem do internetu.
Zajistí: P. Malášek

Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 30.9.2018

4

5. Plnění usnesení ze dne 29.6.2018 a předcházejících

2_3_2018

Dokončení rozdělaných akcí
1) Dokončení rekonstrukce hospody – svolat brigády na pátek 6.7.2018 a 7.7.2018.
Brigáda proběhla
SPLNĚNO
2) Altán na hřišti – ověřit stav výroby altánu a jeho dodání.
Altán byl dodán, probíhá nátěr.
SPLNĚNO
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3) Dřevník u KD
Připravit soupis materiálu a výkres na výrobu dveří.
Zajistí: L. Kotouček
3_3_2018

Termín: 30.9.2018

Tvorba strategického plánu města Tišnova 2021-2025
Rozhovor k tvorbě Strategického plánu města Tišnova na roky 2021-2025 poskytne
p. L. Kotouček.
SPLNĚNO

5a)_3_2018

Návrh na získání dotace WIFI 4EU
Bude zařazeno do Návrhu rozpočtu na rok 2019
SPLNĚNO

5b)_3_2018

Postřik plevele
Je nutné zajistit postřik plevele podél místní komunikace v části Hajánky.
SPLNĚNO

6. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.............)
5a) PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII MĚSTA TIŠNOVA
Petr Malášek děkuje Městské policii za příkladný přístup při ochraně soukromého majetku na
Stanoviskách.

7. Usnesení k zápisu č. 4/2018 ze dne 24.8.2018 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_4_2018

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu P. Maláška
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_4_2018

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2019, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.9.2018

3_4_2018

Volby do OV Hájek – Hajánky se uskuteční 5.10. – 6.10.2018 souběžně s volbami
komunálními mimo místnost oficiálních voleb, ale ve stejném čase. Byl odsouhlasen
text pro oslovení občanů místní části Hájek – Hajánky, který bude zaslán emailem a
v tištěné podobě předán do poštovní schránky.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.9.2018

4_4_2018

Obyvatelé Hájku, Hajánek a Stanoviska se trvale scházejí v okolí kulturního domu
(převážně díky akcím pořádaným Spolkem VINOHRAD) a na tomto místě je velmi
obtížně dostupný signál mobilních operátorů. Osadní výbor se domnívá, že ke
kvalitnímu společenskému životu se hodí i kvalitní připojení k internetu, primárně
jako zdroji informací, a proto navrhujeme, aby se město zapojilo do dotačního
programu WIFI4EU s cílem připojit alespoň jedno místo v Hájku veřejným
přístupovým bodem do internetu.
Zajistí: P. Malášek

5_4_2018

Termín: 30.9.2018

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 29.6.2018
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat
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6_4_2018

Petr Malášek děkuje Městské policii za příkladný přístup při ochraně soukromého
majetku na Stanoviskách.

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:20 hodin.
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

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

….................................
Petr Malášek - člen
ověřovatel zápis
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Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2016, 2017,2018
k zápisu č. 4/2018 ze dne 24.8.2018 v KD Hajánky

2_6_2017

Víceúčelový objekt na hřišti v Hajánkách
Altán byl dodán, probíhá nátěr. Svolat brigádu na sestavení konstrukce, během září.
Zabezpečit projekt.
V JEDNÁNÍ
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 30.9.2018

3_3_2017

Dřevník u kulturního domu
Připravit soupis materiálu a výkres na výrobu dveří.
V ŘEŠENÍ

4g)_2_2016

3a)_9_2016

Termín: 30.9.2018

Cesta nad domy v Hajánkách.
Cesta byla provizorně opravena. Dořešit zbytek cesty .
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

Osvětlení hajánského kopce.
Zařadit do rozpočtu na rok 2019
V JEDNÁNÍ

3b)_9_2016

Zajistí : L. Kotouček

Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

Umístění vícestupňové čistící zóny do vchodových dveří v KD.
Prověřit zakoupení 3 ks věšáků do KD + vysavač.
PROVĚŘIT

4d_5_2017

Zajistí: L. Kotouček

Termín: 30.9.2018

Vysazení lípy na horním Hájku
Na pozemku byla umístěna lavička a dlažba okolo křížku. Lípa bude vysazena na
podzim na počest 100. výročí založení Československé republiky.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně

4b)_6_2017

Instalace svislé dopravní značky „Pozor děti“ nebo vodorovné značky a nápisu
„Pozor děti“ na pozemní komunikaci v obou směrech na křižovatku v Hajánkách.
V JEDNÁNÍ

4c)_6_2017

Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

Umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka
přesahuje 10 m“ blíže k Hájku za křižovatku na Stanoviska.
V JEDNÁNÍ

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
Dne: 4.9.2018

Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

….................................
Petr Malášek - člen
ověřovatel zápis

Osadní výbor Hájek – Hajánky
Příloha č.2

Návrh priorit OV Hájek - Hajánky na rok 2019
projednaný na zasedání OV dne 24.8.2018, který vychází ze strategického plánu.
Návrh priorit je součástí zápisu 4/2018 OV ze dne 24.8.2018 v bodě 2.

I. Veřejný vodovod – posílení pitného zdroje pro místní část Hájek – Hajánky
II. Rekonstrukce cesty nad domy v Hajánkách
Město Tišnov žádáme o opravu další části cesty – odbagrování, vyrovnání terénu a zpevnění.

III. Doplnění osvětlení komunikace v kopci do Hajánek
Město Tišnov žádáme o doplnění osvětlení komunikace, které by se napojilo od spodního stožáru u
autobusové zast., alespoň ve spodní polovině kopce.

IV. Točna pro autobusy
Město Tišnov žádáme o vypracování projektové dokumentace.

V. Oprava místních a účelových komunikací
VI. Zřízení veřejně dostupného bodu pro připojení k internetu
VII. Pravidelná údržba a zpřístupnění obecních cest

Žádáme Radu města, aby tyto naše návrhy podpořila a zařadila do rozpočtu
města Tišnova na rok 2019.

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV
Dne: 31.8.2018
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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