Materiál číslo: 36

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016
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. 7/2016, zápis č. 8/2016 a zápis č. 9/2016 ze zasedání
Osadního výboru Hájek - Hajánky

Obsah materiálu
Anotace
Zápis č. 7/2016

Příloha č. 1

Zápis č. 8/2016

Příloha č. 2

Zápis č. 9/2016

Příloha č. 3

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 7/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 23.9.2016.
bere na vědomí
zápis č. 8/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 21.10.2016.
bere na vědomí
zápis č. 9/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 5.11.2016.

Zpracováno dne 30.11.2016

Předkladatel

Za správnost

Kotouček Ladislav
předseda osadního
výboru HájekHajánky

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Zpracovatel

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Hájek - Hajánky předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze
svého zasedání č. 7/2016 ze dne 23.9.2016 a zápis č. 8/2016 ze dne 21.10.2016 a zápis
č. 9/2016 ze dne 5.11.2016.

Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

7/2016 ze dne 23.9.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

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

Hosté:

L. Knechtová (zastupitelka), Ing. V. Šikula (místostarosta)

Omluven: J. Girszewski, P. Malášek

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Martin Nejez
5

pro

5

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Prodej části pozemku p.č. 193/1 v KÚ Hájek, která je ve vlastnictví města
3. Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél
komunikace v kopci do Hajánek
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky ...)
6. Usnesení
7. 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.

1 ze 3

2. Prodej části pozemku p.č. 193/1 v KÚ Hájek, která je ve vlastnictví města
OV Hájek – Hajánky, projednal žádost pana V.Š., který chce odkoupit část parcely č. 193/1
(uličku), ve vlastnictví města Tišnova.

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky nemá námitky k prodeji části pozemku p.č. 193/1 v katastru
Hájek u Tišnova.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

3. Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél komunikace v kopci do Hajánek
Udělat pozvánky na brigádu 1.10. 2016 od 8:00 hodin.
Usnesení:

Zaslat pozvánku a oslovení občanů na brigádu.
Zajistí: P. Pospíšilová

Hlasováno :

4.

přítomno

5

pro

Termín: 27.9.2016

5

Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016

2_6_2016

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
Návrh byl vypracován a odeslán.

3_6_2016

SPLNĚNO

1) Prořez stromů a větví na pozemcích ve vlastnictví SÚS JMK, po dohodě se správcem
zajistí, včetně úklidu, Spolek Vinohrad. Brigáda proběhne v době vegetačního klidu dne
1.10.2016 od 8:00 hodin. Zajistit pozvánku.
2) OV vyzve písemně majitele soukr. parcel, kterých se prořez týká a požádá je,
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, zabraňujících dostatečnému
osvětlení příjezdové komunikace č. 37711 do Hajánek. Termín prořezu bude stanoven v
období od 1.10.2016 do 30.11.2016.
Občané byli písemně vyzváni a informováni.

5a)_6_2016

SPLNĚNO

OV Hájek – Hajánky navrhuje, oslovit Radu města Tišnova, aby se i v letošním roce
uskutečnilo výjezdní zasedání Rady města do místních částí Hájek - Hajánky.
Rada města navštíví místní část v průběhu tří týdnů.
SPLNĚNO
2 ze 3

5b)_6_2016

V. Pospíšil navrhl, zjednodušit zápisy a usnesení OV Hájek – Hajánky
Proběhla dohoda o zjednodušení zápisu.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)

6. Usnesení k zápisu č. 7/2016 ze dne 23.9.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_7_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu M. Nejeze
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_7_2016

OV Hájek – Hajánky nemá námitky k prodeji části pozemku p.č. 193/1 v katastru Hájek
u Tišnova.

3_7_2016

Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél komunikace v kopci do
Hajánek. Zaslat pozvánku a oslovení občanů na brigádu.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 27.9.2016

4_7_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 26.8.2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 22:05 hodin.

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

….................................
Martin Nejez - člen
ověřovatel zápis

Dne: 4.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
3 ze 3

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016
k zápisu č. 7/2016 ze dne 23.9.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

6d)_7_2015

Altán na hřišti v Hajánkách
Vypracovat projekt a výpis materiálu.
Zajistí : V. Pospíšil

4b)_8_2015

Termín: 25.10.2016

Vodovod do horního Hájku.
P. Malášek občany navštíví osobně s návrhem průzkumu zájmu o připojení
vodovodu v horním Hájku . Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.

4a)_2_2016

4c)_3_2016

Zajistí: P. Malášek

Termín: 25.10.2016

Vypracovat projekt a výpis materiálu.
Zajistí : V. Pospíšil

Termín: 25.10.2016

Dřevník u kulturního domu

Rozšíření osvětlení na hajánském kopci a přidání několika světelných bodů.
Zaslat pozvánku na brigádu za účelem prořezu větví.
Zajistí: P. Pospíšilová

4g)_2_2016

Cesta nad domy v Hajánkách.

5b)_4_2016

Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: L. Kotouček
Rozhlas v Hajánkách

Termín: 27.9.2016

Termín: Průběžně

Osadní výbor se pokusí svépomocí zprovoznit rozhlasové zařízení.
Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil
5b)_5_2016

Termín: Průběžně

Přípojka pro osvětlení hřiště
Vybavit stožár VO ovl. skříňkou a osvětlovací lampou – zařídí Spolek Vinohrad.
Zajistí: V. Pospíšil

5c)_5_2016

Termín: 25.10.2016

Spolupráce s panem J. Ráckem, kterého oslovil OV z důvodu vyhledání informací,
týkajících se historie a založení místních částí Hájek – Hajánky a Stanovisko.
Pan Rácek zaslal první část zápisu na webové stránky. Nutné ujasnit, jak by měl
dále pokračovat.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil

5d)_5_2016

Termín: 25.10.2016

Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD
Byly poskytnuty 3ks odvodňovacích žlabů, které si místní obyvatelé svépomocí
zabudují. Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017 – celkové zpevnění cesty.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

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

Dne: 4.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Martin Nejez - člen
ověřovatel zápis

Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

8/2016 ze dne 21.10.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

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

Hosté:
Omluven: P. Malášek, J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 18:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Václav Pospíšil
5

pro

5

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Seznámení s výjezdním zasedáním RM ze dne 5.10.2016
3. Úprava turistické trasy v okolí prameniště současného zdroje
pitné vody v Hajánkách
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky,.......)
6. Usnesení
7. 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.

1 ze 4

2. Seznámení s výjezdním zasedáním RM ze dne 5.10.2016
Předseda OV seznámil členy s průběhem výjezdního zasedání RM Tišnova, kterého se za OV Hájek –
Hajánky zúčastnili : L. Kotouček, V. Pospíšil, M. Nejez a H. Chromá.

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí seznámení s průběhem výjezdního zasedání
RM Tišnova v místní části dne 5.10. 2016.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

3. Úprava turistické trasy v okolí prameniště současného zdroje pitné vody v Hajánkách
Předseda OV navrhl upravit svah (součást nové turistické trasy Hajánky – dolní Hájek – Jamné) u
prameniště zdroje pitné vody v Hajánkách tak, aby byl schůdný pro pěší.

Usnesení:

Hlasováno :

4.

OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních měsících r. 2017
v termínu brigády jarního úklidu obce.
přítomno

5

pro

5

Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016

2_7_2016

OV Hájek – Hajánky nemá námitky k prodeji části pozemku p.č. 193/1 v katastru Hájek
u Tišnova.
SPLNĚNO

3_7_2016

Zajištění brigády na okleštění stromoví a jiných porostů podél komunikace v kopci do
Hajánek. Zaslat pozvánku a oslovení občanů na brigádu.
SPLNĚNO

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016
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) P. Pospíšilová seznámila členy OV s Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, a také
I. a II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve městě Tišnově.
OV BERE NA VĚDOMÍ
5b) P. Pospíšilová seznámila členy OV s Plánem zimní údržby od 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ
2 ze 4

5c) V. Pospíšíl oznámil, že v neděli 16.10.2016 členové OV přetahali a zasekali kabely na venkovní
fasádě KD a pohostinství tak, aby nebránily opravě fasády.
OV BERE NA VĚDOMÍ
5d) Předseda OV seznámil členy s průběhem schůzky s panem Ing. Štarhou, kterého navštívili
17.10.2016 z důvodu předaní informací o stavu vnější fasády na KD a přilehlé hospodě.
Panu Ing. Štarhovi byla sdělena informace o zcela strávené spodní vrstvě stávající omítky a byl
informován i o špatné opravě provedené při výměně oken (již dnes na podloží nedrží a vytváří se
na ní praskliny a odlupuje se).
Bylo přislíbeno místní šetření, kam budou pozváni i zástupci OV Hájek – Hajánky.
OV BERE NA VĚDOMÍ

6. Usnesení k zápisu č. 8/2016 ze dne 21.10.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_8_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu V. Pospíšila
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_8_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí seznámení s průběhem výjezdního zasedání
RM Tišnova v místní části dne 5.10. 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.

4_8_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 23.9.2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

5a)_8_2016

P. Pospíšilová seznámila členy OV s Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského
kraje, a také I. a II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve městě Tišnově.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5b)_8_2016

P. Pospíšilová seznámila členy OV s Plánem zimní údržby od 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5c)_8_2016

V. Pospíšíl oznámil, že v neděli 16.10.2016 členové OV přetahali a zasekali kabely na
venkovní fasádě KD a pohostinství tak, aby nebránily opravě fasády.
OV BERE NA VĚDOMÍ
Předseda OV seznámil členy s průběhem schůzky s panem Ing. Štarhou, kterého navštívili
17.10.2016 z důvodu předaní informací o stavu vnější fasády na KD a přilehlé hospodě.
Panu Ing. Štarhovi byla sdělena informace o zcela strávené spodní vrstvě stávající omítky
a byl informován i o špatné opravě provedené při výměně oken (již dnes na podloží
nedrží a vytváří se na ní praskliny a odlupuje se).
Bylo přislíbeno místní šetření, kam budou pozváni i zástupci OV Hájek – Hajánky.
OV BERE NA VĚDOMÍ

5d)_8_2016

3 ze 4

7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV v 19:35 hodin.

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

….................................
Václav Pospíšil- člen
ověřovatel zápis

Dne: 30.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

4 ze 4

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016
k zápisu č. 8/2016 ze dne 21.10.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

6d)_7_2015

Víceúčelový objekt na hřišti v Hajánkách

4b)_8_2015

Byla odevzdána dokumentace na víceúčelový objekt p. Ing. Drhlíkovi. Po osobním
jednání 17.10.2016 s paní Havlišovou ze Stavebního úřadu zjištěna nutnost
vyhotovení kompletní dokumentace pro ohlášení stavby.
V JEDNÁNÍ
Zajistí : V. Pospíšil
Termín: Průběžně
Vodovod do horního Hájku.
P. Malášek občany navštíví osobně s návrhem průzkumu zájmu o připojení
vodovodu v horním Hájku . Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: P. Malášek

4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu
Byla odevzdána zjednodušená dokumentace na výjezdním zasedání RM panu
Ing. Drhlíkovi. Finance na materiál budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na r. 2017.
V JEDNÁNÍ

4c)_3_2016

Termín: 25.11.2016

Zajistí : V. Pospíšil

Termín: Průběžně

Osvětlení na hajánském kopci.
V sobotu 1.10.2016 proběhla brigáda na hajánském kopci, které se zúčastnilo 15
místních obyvatel. OV děkuje všem za pomoc a spolupráci.
SPLNĚNO

4g)_2_2016

Cesta nad domy v Hajánkách.
Na výjezdním zasedání RM dohodnuta úprava cesty a její vyspravení pomocí
recyklátu. Je nutné se dohodnout na odstraněné vrchní části cesty, aby další vrstva
materiálu nezpůsobila zatékání dešťové vody na pozemky sousedních parcel.

5b)_4_2016

5b)_5_2016

V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně
Rozhlas v Hajánkách
Byl natažen nový kabel ke stožáru nad starší částí budovy KD, kde je provozováno
pohostinství. Zjištěna byla také nutnost zavěšení nového venkovního vedení po
sloup u domu č.p. 3.
V ŘEŠENÍ
Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil
Termín: Průběžně
Přípojka pro osvětlení hřiště
Osvětlení hřiště je dokončeno a v provozu.

SPLNĚNO

5c)_5_2016

Spolupráce s panem J. Ráckem
Sjednat další schůzku a zaplatit smluvenou cenu za odevzdanou první část.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil
Termín: 28.10.2016

5d)_5_2016

Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

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

Dne: 30.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Václav Pospíšil - člen
ověřovatel zápis

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

9/2016 ze dne 5.11.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

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

Hosté:
Omluven:

P. Malášek

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 :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Jaroslav Girszewski
6

pro

6

Program jednání :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, technický bod, program jednání
Projednání návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017
Různé ( podněty, dotazy, připomínky...........)
Usnesení
Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.

1 ze 2

2. Projednání návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017
Předseda OV seznámil členy s návrhem rozpočtu města Tišnova na rok 2017.

Usnesení:

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2017
a k tomuto návrhu nemá připomínky.

Hlasováno :

přítomno

6

pro

6

3. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
3a) 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.
OV BERE NA VĚDOMÍ
3b) 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: 16.12.2016
4. Usnesení k zápisu č. 9/2016 ze dne 5.11.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
1_9_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu J. Girszewskeho
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou


2_9_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2017 a
k tomuto návrhu nemá připomínky.

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.
OV BERE NA VĚDOMÍ
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: 16.12.2016

3b_9_2016

5. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV v 19:30 hodin

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

….................................
Jaroslav Girszewski - člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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