Materiál číslo: 31

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 25.04.2016
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.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 3/2016 ze dne 3.2.2016.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 4/2016 ze dne 2.3.2016.

Zpracováno dne 13.04.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze svého
zasedání č. 3/2016 ze dne 3.2.2016 a zasedání č. 4/2016 ze dne 2.3.2016.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 3/2016 ze dne 3. 2. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Bednář O., Riedl J., Komárek P., Navrátilová
D., Motyčka K.
Omluveni: Komárková M., Licehammerová Š., Němcová J.
Hosté: Němec P., Odehnal J.

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

Michal Suchomel
Jan Riedl

Program jednání :
1. Zahájení, program zasedání
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
3. Domluva na masopustní průvod
4. Plánování brigády
5. Vytvoření zápisu do kroniky
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky.....)
7. Závěr

Hlasováno: přítomni 8, pro 8

2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Jednání s městem o komoditní místnosti. Pro tyto účely budou uvolněny 2 místností bývalého bytu.
Chovatelé místo toho mohou obsadit oba kabinety. Stěhování a oprava místností budou probíhat na
jaře.
Žádost o přistavění kontejnerů na velkoobjemový odpad o víkendu místo v týdnu. Budou přistavěny
malé kontejnery od města Tišnov.
Internetové stránky www.jamne-tisnov.cz budou vyvěšeny na webu města Tišnov.
Dotaz na signál mobilních sítí: město nemůže nic udělat, jedná se o soukromý sektor. Pokusíme se
vyjednat přímo s poskytovateli mobilních sítí. Pošle se hromadný e-mail na občany, kde vyplní svůj
telefon a operátora a odešle se na operátory.
Vyčištění studen proběhne, až se oteplí.
Žádost o poštovní schránku podepsalo zatím 28 lidí. Luboš Navrátil předá na poštu.
Lampy nad hřiště a nástěnku byly přislíbeny městem Tišnov.
Na nový vodovodní řád se chystá projekt, ale financování je nejisté.
Žádost o dřívější dodání tišnovských novin. Noviny došly 1.2., měly by jít dříve.
Nástěnka u dětského hřiště bude umístěna.
Oprava komínových dvířek a dveří do sklepa ve škole – zatím nevyřešeno.
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3. Domluva na Masopustní průvod
Upřesnění domluvy masek.
Každý vezme s sebou občerstvení.
Pokladničku Jiří Procházka zajistí.
Básnička u Jamném je sepsaná.
Průvod začíná v sobotu ve 12:00 u kapličky v Jamném, pokračuje na Hajánky a Hájek a končí se
zábavou na Hajankách v kulturním domě.

4. Plánování brigády v únoru
Brigáda bude za příznivého počasí 20.2. od 9:00 hodin. Bude se dokončovat prořezávka cesty Na
kamena.
Rozeslat e-mailem a SMS. Luboš Navrátil zajistí jídlo. Michal Suchomel zajistí pití.

5. Vytvoření zápisu do kroniky
Kronika se bude nahrávat na web. Formát se upřesní (HTML, pdf, doc).

6. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Špatná kvalita vody zjištěná několika občany. Pravděpodobně velké množství chloru. Prověřit
kvalitu vody, zajistí Karel Motyčka.
Jamenská pouť se bude konat 25.6.2015, ve 14:00 hodin bude mše svatá, domluveno pódium,
lavičky, hudba. Bude se shánět povolení na uzavírku silnice přes náměstí. Karel Motyčka zamluví
stan.
Rozcestník s původními názvy. Budeme shánět v lese samorosty na rozcestníky. Desky se koupí od
pana Kupky, zeptat se pana Kněžínka na možnost vyrytí nebo vypálení názvů do desek.
Michal Suchomel informuje o výsledcích tříkrálové sbírky. V Jamném, Hájku, Hajánkách se
vybralo 9 506 Kč.

7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:40 hodin.
Zapsal: Michal Suchomel

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 4/2016 ze dne 2. 3. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Riedl J., Komárek P., , Motyčka K.,
Licehammerová Š., Němcová J
Omluveni: Odehnal J., Navrátilová D., Bednář O.,
Hosté: Němec P.,

1. Zahájení
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :

Šárka Licehammerová
Jan Riedl

Program jednání :
1. Zahájení, program zasedání
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
3. Zhodnocení brigády, plán brigády studánka
4. Projednání výměny prostor s chovateli
5. Zhodnocení akce masopust
6. Návrh starých názvů v Jamném do kroniky
7. Vytvoření zápisu do kroniky
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky.....)
9. Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Nový člen Jiří Odehnal.
Tišnovské noviny chodily pozdě. Aktuálně přišly včas, řešeno s redakcí, která urgovala Českou
poštu.
Komunitní místnost – jednáno na zasedání města. Vysvětlena potřebnost.
Požadavek na uzavření komunikace na pouť. Předem domluveno.
Urgováno vyčištění příkopu do Jamenňáku. Přislíbeno.
Stany na pouť a spolupráce s městem na pouť domluveno a přislíbeno.
Schránka – podaná žádost.
Kvalita vody – požádáno o kontrolu, stává se, že hodně chlorovaná, v případě potřeby volat Karlovi
Motyčkovi, který bude problém komunikovat dál.

3. Brigády
Brigáda u studánky v sobotu 2. 4. v 9 hodin.
Náplň bridády:
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-

Chodník ke studánce

-

Přístřešek nad studánkou

-

Pročistit cestičku k lípě

4. Projednání prostor s chovateli
Chtějí vyklidit prostory, aby mohli přendat věci do určených místností.
V pátek ve 16 hodin začneme vyklízet a prostřídáme se dle časových možností.
5. Zhodnocení akce Masopust
Vydařená akce – příští rok určitě zopakujeme.
6. Návrh – Staré názvy v Jamném - rozcestníky
Diskutovány jména a způsob provedení. Na příští schůzi sepsání názvů nad podrobnou mapou a
domluvení konkrétní podoby.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Domluveny možnosti výzdoby kapličky na pouť.
Paní Bergerová – ptá se na možnost zřízení zastávky u nemocnice – odkázáno na řešení na IDS
JMK
L. Navrátil – doplnění osvětlení ve vsi – je možné nahlásit návrhy na přidání osvětlení, bude
projednáno.

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:50 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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