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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 22.02.2016
Předkládá Procházka Jiří - předseda osadního výboru Jamné
___________________________________________________________________________
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. 01/2016 ze dne 6.1.2016 a zápis č. 02/2016 ze dne
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 01/2016 ze dne 6.1.2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.

Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 02/2016 ze dne 16.1.2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.

Zpracováno dne 12.02.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze svého zasedání
č. 01/2016 ze dne 6.1.2016 a zasedání č. 02/2016 ze dne 16.1.2016.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 01/2016 ze dne 6. 1. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Bednář O., Riedl J., Komárek P., Navrátilová
D., Němcová J.
Hosté: Němec P., Odehnal J.,
Omluveni: Licehammerová Š., Motyčka K., Komárková M.

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:05 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, technický bod, program zasedání
Odstoupení člena OV
Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Plánování setkání s občany Jamného
Projednání vzniku komunitní místnosti
Projednání možnosti pořádání Masopustu
Vytvoření zápisu do kroniky
Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Závěr

Hlasováno: přítomni 8, pro 8
2. Odstoupení člena OV
OV Jamné bere na vědomí rezignaci paní Miroslavy Komárkové.
OV Jamné navrhuje jako nového člena pana Jiřího Odehnala , který souhlasí.
Hlasováno: přítomni 8, pro 8

3. Informace o bodech z předchozího setkání
Informace o zasedání města Tišnova ze dne 7.12.2015:
- Michal Kadlec byl odvolán z OV Jamné, místo něj nastoupila Dana Navrátilová, novým
místopředsedou byl zvolen Jan Riedl.
- Pozemek u rybníka- bylo zastupitelstvem města schváleno odkoupení
- Prodej obecního lesa v Jamném byl zamítnut. OV Jamné by byl v budoucnu rád informován o
podobných záměrech předem , aby se také mohl vyjádřit.
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4. Plánování setkání s občany Jamného
Mimořádná schůze osadního výboru spolu s občany Jamného se bude konat 16.1.2015 v 18:00 v
budově bývalé školy.
Program:
1. Sepsání žádosti o navrácení poštovní schránky do Jamného.
2. Hlasování o pravidelném zvonění v kapličce v Jamném.
3. Upozornění na zákaz vyvážení suti.
4. Shrnutí brigád za rok 2015 + počty odpracových hodin pro obec.
5. Podněty a připomínky občanů.
Program byl odsouhlasen.
Šárka Licehammerová má za úkol sestavit na tuto schůzi termíny zasedání OV Jamné pro rok 2016.
5. Projednání vzniku komunitní místnosti
Osadní výbor pověřuje předsedu a místopředsedu jednáním s představiteli města Tišnova o získání
prostor školního bytu pro vybudování komunitní místnosti.
Hlasováno: přítomni 8, pro 8
6. Projednání možnosti pořádání Masopustu
Projednat s osadou Hajánky pořádání masopustu, schůzka bude naplánována na sobotu 9.1.2016
v 19:00 v Hajánkách. Pravděpodobný program: sešli bychom se v Jamném na náměstí převlečeni
v maskách, procházeli obě vesničky a zvali lidi na zábavu. Společně bychom došli na Hajánky ke
kulturnímu domu, kde by se konala zábava.
7. Vytvoření zápisu do kroniky
-

setkání na sv. Barborku a zdobení 1. jamenského stromečku 4.12.2015
Silvestr v Jamném v bývalé škole
první sníh 1.1.2016
nová kamna ve škole

8. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Brigády: odzdobení stromečku v pátek 8.12.2016 v 18:00
úprava cesty na Kamena 2. část – předběžně 20.2.2016
L. Navrátil: přidat lampu veřejného osvětlení na dětské hřiště a nad nástěnku u školy.
Zjistit kdy se uskuteční nové budování vodovodního řádu v Jamném.
J. Němcová: žádost o dřívější dodání tišnovských novin.
Pan Špaček: vybudování nástěnky u hřiště v horním Jamném.
D. Navrátilová: vyčištění studny u školy.
Pan Krejčiřík se ptá na možnost vybudování kanalizace v Jamném. Jan Riedl informuje, že
v horizontu 10 let by zde mohla být vybudována čistička a kanalizace. Ověřit možnost urychlení
vybudování.
Oprava komínových dvířek ve škole a starých kamen.
J. Riedl: oprava dveří do sklepa ve škole.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:50 hodin.
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Zapsal : Michal Suchomel

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 02/2016 ze dne 16. 1. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Bednář O., Riedl J., Komárek P., Navrátilová
D., Němcová J., Licehammerová Š., Motyčka K
Omluveni: Komárková M.

1. Zahájení
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 18:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :

Šárka Licehammerová
Jan Riedl

Program jednání :
1. Informování občanů o činnosti OV Jamné

2. Podněty pro OV Jamné
2. Informování občanů o aktivitách OV
Změny v OV.
Žádost o navrácení schránky do Jamného
Odvodnění studánky, čištění potoka, vznik dětského hřiště, opravení místa na kontejnery, s městem
vykomunikováno odkoupení pozemku pro sportovní hřiště u rybníka.
Během 6 měsíců fungování OV byly organizovány 4 brigády. Počet odpracovaných brigádnických
hodin v roce 2016 je 465hodin.
Pořádání akcí – Jamenská pouť, táborák na ukončení prázdnin, Setkání rodáku, Zdobení stromečku
na Sv. Barboru patronku naší kapličky
Plány na 2016:
Dokončení dětského hřiště – lavička, vysazení stromu
Vybudování sportovního hřiště u rybníka – úprava terénu a dále dle financí
Oprava polních cest – v rozpočtu města 100 000Kč – není rozhodnuto, na které cesty se použije
Záměr provozovat komunitní centrum, knihovna, hry
Automatické zvonění na kapličce - promyslet
Stranky Obce Jamné – přehled akcí plánované a proběhlé, zápisy ze zasedání – aktuálně pracovní
verze již v provozu, plná provozuschopnost by měla být na konci února
www.jamne-tisnov.cz
Naučná stezka po Jamném – není jasné, jestli realizováno v letošním roce, místní pojmenování
okolí vesnice
Brigády 2016:
20.2. dokončení cesty Na kamena
Dokončení studánky – prořezání cesty z „Kozí ulice“
Úklid návsi před poutí
Ůklid školy a okolo pomníku
Prořezání cest
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Akce:
6.2. – Maškarní průvod
Čarodějnice
(možnost otevírání studánky – dle okolností)
Jamenská pouť – v sobota 25.6. od 14 hodin mše, pak zábava na vsi
Táborák ukončení prázdnin
Vánoční strom okolo sv. Barbory
Silvestr ve škole

Černé skládky okolo vsi – výzva občanům, aby byli šetrni ke svému okolí

Zasedání OV v roce 2016: 6.1., 3.2., 2.3., 13.4., 11.5., 8.6., 13.7., 3.8.,14.9., 12.10., 9.11., 7.12.
3. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
T. Krejčířík mluví o potřebě kanalizace v obci. Pro všechny občany podstatné. V územním plánu
města Tišnova v dalších 10 letech.
M. Špaček - Posílení mobilní sítí operátorů směrem na Jamné – na stránkách – zajímá se o další
informace ze strany města.

4. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 19:15 hodin.
Zapsala : Šárka Licehammerová

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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