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Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 1/2020 ze dne 6.5.2020 a zápis č. 2/2020 ze dne 7.6.2020.

Zpracováno dne 11.06.2020
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Muselík Richard
předseda osadního
výboru

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Pejškov předkládá Zastupitelstvu města zápis ze svého zasedání č. 1/2020 ze
dne 6.5.2020 a zápis č. 2/2020 ze dne 7.6.2020.

· Osadní výbor Pejškov ·

Zápis č. 1/2020 ze společné schůze OV
Pejškova ze dne 6.5.2020
Přítomni: Richard Muselík, Daniela Konečná, Ludmila Jebáčková, Jan
Duda,
Omluvili se: Břetislav Svozil
Hosté: Petra Muselíková
Zapisovatelem stanovena: Petra Muselíková
Ověřovatel zápisu: Daniela Konečná
Richard Muselík - předseda OV přivítal přítomné v 17:30, zahájil a řídil
jednání OV, přednesl body programu:
Program:
1) zahájení a schválení programu
2) Informace o provedených pracích začátku roku
3) Informace o přistavení kontejnerů
4) Informace o stavu realizace vodovodu
5) Informace o pohybu techniky v obci (kůrovcová kalamita)
6) Informace o záměru majetkoprávního vyrovnání pozemků pod
točnou autobusu
7) Diskuze a dotazy občanů
8) Závěr
Návrh usnesení:
Ad1) OV Pejškov schvaluje program zasedání
Přítomni 4, Pro 4, Proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

· Osadní výbor Pejškov ·

Průběh zasedání:
Ad 2) RM informoval o vyčištění bazénu svépomocí dne 8.3.2020 a o
vyčištění koryta potoka a odstranění nánosu hlíny z komunikace u
bazénu za finanční pomoci města Tišnov dne 18.3.2020
Ad 3) RM informoval a probíhající komunikaci s městem Tišnov.
Z kapacitních důvodů bude bio a velkoobjemový kontejner přistaven
v nejbližším možném termínu. Termín bude občanům oznámen
s předstihem mailem a bude vyvěšen i na nástěnce.
Ad 4) RM informoval o stavu realizace vodovodu v Pejškově. Dle
obdržených informací je již vysoutěžená firma, samotné práce by měli
začít v nejbližší době, stavba by měla být dokončena v roce příštím.
Ad 5) V důsledku opakovaného pohybu nákladních automobilů
v Pejškově svážejících dřevo z kůrovcové kalamity v okolních lesích,
byl vznesen dotaz na město Tišnov, zda je možné zajistit dopravní
značení zamezující vjezd těžké techniky do obce. Dále byla vznesena
žádost na Lesy města Brna, aby nákladní automobily naváděli
obslužnými komunikacemi mimo Pejškov.
Ad 6) dle vyjádření Správy a údržby silnic Jmk by nabyvatelem
pozemků parc.č. 101/3 a 101/4 v k.ú. Pejškov u Tišnova mělo být
město Tišnov. Město je připraveno vlastníky kontaktovat.
Ad7) bez dalších dotazů
Ad 8) Termín příštího zasedání byl stanoven na neděli 7.6.v 17:00.
Místo konání bude upřesněno nejpozději týden předem.

Informace je možné sledovat také na www.pejskov.eu
V Pejškově dne 10.5.2020

· Osadní výbor Pejškov ·

Zápis č. 2/2020 ze společné schůze OV
Pejškova ze dne 7.6.2020
Přítomni: Richard Muselík, Daniela Konečná, Ludmila Jebáčková,
Břetislav Svozil
Omluvili se: Jan Duda
Zapisovatelem stanovena: Petra Muselíková
Ověřovatel zápisu: Daniela Konečná
Richard Muselík - předseda OV přivítal přítomné v 17:00, zahájil a řídil
jednání OV, přednesl body programu:
Program:
1) zahájení a schválení programu
2) Informace o realizovaných akcích od začátku roku
3) Informace o plánované realizace vodovodu, předběžné zjištění
zájmu o připojení k vodovodu.
4) Jarní brigáda
5) Dotazy
6) Závěr
Návrh usnesení:
Ad1) OV Pejškov schvaluje program zasedání
Přítomni 4, Pro 4, Proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Průběh zasedání:

· Osadní výbor Pejškov ·
Ad 2) RM informoval obyvatele o vyčištění bazénu svépomocí dne
8.3.2020 a o vyčištění koryta potoka a odstranění nánosu hlíny
z komunikace u bazénu za finanční pomoci města Tišnov dne
18.3.2020
Ad 3) RM informoval o stavu realizace vodovodu HerolticeVohančice- Pejškov. Dále zjišťoval u přítomných občanů zájem o
připojení k vodovodu. Dle prvotního zjištění má zájem o zřízení
přípojky naprostá většina obyvatel.
Ad 4) RM vyzval občany k jarní brigádě, při které by se dokončily
práce po vybagrování koryta potoka.
Ad 5) Dotazy:
Obyvatelé Pejškova upozornili na opakující se pohyb těžké lesní
techniky svážejících dřevo z kůrovcové kalamity v okolních lesích
v Pejškově, RM bude informovat město Tišnov jako majitele
komunikace.
Na podnět občanů zjistí RM možnost likvidaci plevele z místních
komunikací rotačním či parním strojem.
Ad 6) Termín příští schůze nebyl stanoven. Schůze bude svolána dle
potřeby, její svolání bude oznámeno nejpozději týden předem.

Informace je možné sledovat také na www.pejskov.eu
V Pejškově dne 7.6.2020

