Materiál číslo: 30

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 27.06.2016
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. 5/2016, zápis č. 6/2016 a zápis č. 7/2016 ze zasedání
Osadního výboru Jamné
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 5/2016 ze dne 16.4.2016
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 6/2016 ze dne 11.5.2016.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 7/2016 ze dne 8.6.2016.

Zpracováno dne 15.06.2016

Předkladatel

Za správnost

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Zpracovatel

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. 5/2016 ze dne 16.4.2016, zasedání č. 6/2016 ze dne 11.5.2016 a zasedání
č. 7/2016 ze dne 8.6.2016.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 5/2016 ze dne 13. 4. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Riedl J., Komárek P., , Motyčka K., Odehnal J
Licehammerová Š., Němcová J., Bednář O.,
Omluveni: Navrátilová D.,
Hosté: Němec P., Kohoutek R., Schnetzl, O.

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 :
Zahájení, program zasedání
Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Projednání plánů na rok 2016 a konkrétní kroky k naplnění
Zhodnocení brigády a další plány
Plánování akce čarodějnice
Návrh starých názvů v Jamném do kroniky
Vytvoření zápisu do kroniky
Různé (podněty, dotazy, připomínky.....)
Závěr

Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Vyklízení prostor: vyklizeny vrchní prostory, pomoc chovatelům s vyklízením bytu. Město je
kontaktováno, měli by se začít zajímat a zpravovat. Chovatelé by se měli postupně stěhovat s tím,
že v září vyklidí prostory definitivně.
Vysazen nový strom u dětského hřiště.
Komunikováno a přislíbeno od města Tišnov, ale dosud neprovedeno:
Místo na cedule a plakáty
Vývěska na návsi a provozní plán pro dětské hřiště
Čištění studen
Komínová dvířka ve škole
Přislíbeny kameny ke studánce
Spravení okapů a svodů u školy

3. Plány na rok 2016
Komunitní místnost – nyní na městě vyspravení prostor
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Hřiště u rybníka – stržení ornice, navezení recyklátu, vrácení ornice. V plánu 2 branky
případně síť.
Cesty okolo obce – vyčištěné zmolí a svody vody

4. Brigáda
Prostor dostal zcela nový rozměr. Umístěna socha, vytvořen přístřešek, vytvořena cestička,
vysbírány odpadky v okolí.
Město nám přispělo na trámy a úchyty na přístřešek, přislíbeny asi v květnu kameny.
Domluveno na doladění drobností cesty.

5. Pořádání pálení čarodějnic
V sobotu 23.4. v 9 hodin příprava ohně plus dodělání prací u studánky.

6. Návrh – Staré názvy v Jamném - rozcestníky
Diskutovány jména a způsob provedení. Sestaven seznam názvů. Domluven další postup prací.

7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Podnět z Tišnova, zda chceme události Jamného z roku 2015 zanést do kroniky Tišnova.
P. Němec – zda neposlat pozvánku na pouť do Tišnovska. – Michal Suchomel vytvoří pozvánku.
V novém územním plánu není zakreslena kanalizace .
M. Suchomel - Možnost odpadkového koše nebo popelnice u dětského hřiště.

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 21:10 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2016 ze dne 11. 5. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Riedl J., Komárek P. , Odehnal J., Němcová J.,
Bednář O., Navrátilová D.
Omluveni: Licehammerová Š., Motyčka K.,
Hosté: Němec P.,

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

Michal Suchomel
Jan Riedl

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

Zahájení, program zasedání
Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Plánování akce pouť
Návrh starých názvů v Jamném
Zápis do kroniky
Různé (podněty, dotazy, připomínky.....)
Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Vývěska na plakáty byla přislíbena, termín neurčitý.
Nástěnka a lavička u dětského hřiště byla přislíbena.
Místo odpadkového koše bude u dětského hřiště umístěna jedna popelnice od školy, Šárka L. ji
pokreslí veselými motivy.
Strom u hřiště bude zalévat Jiří O. a Luboš N.
Kameny ke studánce byly přislíbeny.
Umývání cesty – proběhne v nejbližších dnech. Navrhujeme navést zametený štěrk na cestu
k rybníku a sami si jej rozvozíme po cestě.
Veřejné osvětlení bude hotové do pouti.
Sečení trávy v obci bude probíhat.
Zastupitelstvo města Tišnova bylo pozváno na Jamenskou pouť.
Město Tišnov objednalo WC na pouť.
Na změny v územním plánu už je bohužel pozdě.
Opravení turistických cest: rozpočet bude použit na vyčištění kolem cest + eventuelně odvodnění.
Hřiště u rybníka se bude budovat asi koncem léta.
3. Plánování akce Pouť
Olin zajistí skákací hrad a zeptá se na houpačky.
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Zásuvka bude vytažena z rozvaděče.
Stany jsou zamluvené.
18.6.bude brigáda u kapličky, na které se uklidí a vyzdobí na pouť.
Jamenský rok – upravený proslov na masopust + doplnění.
Cukroví se upeče doma.
Udělat cedulku se směrovkou na studánku.
Uzavírka silnice je zařízena.

4. Návrh starých názvů v Jamném
Ukázka návěsníků s názvy a typem fontu. Všichni souhlasí.
Město Tišnov přispěje na vybudování stezky.
Olin B. nachystá trubku v zemi na sloupek s ukazatelem.
Ukazatele se natřou bezbarvým olejem od Olina.
Sepíše se seznam názvů na cedulky a po pouti se začnou vyrábět.
5. Zápis do kroniky

6. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Posečení trávy a uklizení věnce kolem pomníku udělá Pavel N. Trávu na dětském hřišti posečou
místní při první příležitosti.
Upozornění občana na zákaz vyvážení suti.
Michal S. udělá cedule zákaz skládky pod pokutou 10 000 Kč.
Do nástěnky vyvěsit termíny schůzí osadního výboru.

7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 21:00 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2016 ze dne 8. 6. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Riedl J., Komárek P. , Odehnal J., Němcová J.,
Bednář O., Navrátilová D., Motyčka K.
Omluveni: Licehammerová Š.,
Hosté: Němec P., Bednářová I., Motyčková J.

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

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, program zasedání
Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Plánování akce pouť
Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Závěr

Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10

2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Licenhammerová Š. se z pracovních důvodů vzdává funkce zapisovatelky, novým zapisovatelem
byl zvolen Suchomel Michal.
Nástěnka a lavička u dětského hřiště byla vybudována.
Vývěska na plakáty se bude urgovat.
Pomalovaná popelnice na dětském hřišti je hotová.
Kameny ke studánce byly dodány a udělali jsme z nich polovinu cestičky.
Zametení cesty zatím neproběhlo.
Veřejné osvětlení bylo přislíbeno do pouti.
Sečení trávy v obci – část už proběhla.
Termíny schůzí osadního výboru byly v nástěnce vyvěšeny.
Tráva kolem pomníku je posečena, věnec uklizen.
Kolem křížků občané posekli trávu a uklidili.
Cedule zákaz skládky vyvěsí Riedl J.
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3. Plánování akce pouť
Vyvěšení plakátů: Hajánky, Hájek, Železné, Rohozec, Unín, Lomnička, Všechovice, Drásov.
Přidat pozvánku na stránky.
Křížek Na padělku byl založen 1936, takže má výročí 80 let - připomenout na pouti.
Brigáda 18.6. – připravit leták – Suchomel M.
Uklidit kapličku a okolí, natřít křížek na náměstí, posíct, pohrabat a odvézt trávu, dovézt štěpku,
opravit lavičku, květinová výzdoba.
Stany – 3 ks z Lomničky: 2ks 4x8m, 1ks 3x6m.
Pódium pro kapelu zajištěno na městě – stavět se bude v pátek 24.6.
Skákací hrad objednán.
WC zajistí město.
Kapela Mix Hajánky – detaily domluví Komárek P.
El. zástrčka bude připravena.
Stoly a lavice od města.
2 stoly ze školy na mši.
Cukroví napeče každý doma – upozornit občany.
Proutí a indiánské Teepee bude.
Klobásy zajistí Navrátil L.
Udírnu zajistí Odehnal J.
Pečivo, hořčice, kečup – Bednářová I.
Tácky, ubrousky, kelímky 0.5 a 0.3l, kelímky na kávu, míchátka – Navrátil L.
Vyvěsit na nástěnku uzavírku dědiny – připraví Suchomel M.
Cedulka parkoviště, zákaz vjezdu – připraví Suchomel M.
Reproduktory zajistí Riedl J.
Příprava pouti : pátek 24.5 od 16:00 stavění stanů, sobota 25.6 od 8:00 příprava.
4. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Kanál u školy byl zacpaný po bouřce, bylo nahlášeno na městě, čištění proběhne 9.6.
Vyvěsit termíny zasedání OV na horní nástěnku.
5. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 21:00 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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