Materiál číslo: 12

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.10.2016
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. 8/2016 ze dne 13.7.2016.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 9/2016 ze dne 3.8.2016.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 10/2016 ze dne 14.9.2016.

Zpracováno dne 19.09.2016

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. 8/2016 ze dne 13.7.2016, zápis č. 9/2016 ze dne 3.8.2016 a zápis č. 10/2016 ze
dne 14.9.2016.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 8/2016 ze dne 13. 7. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Riedl J., Komárek P., Němcová J., Bednář O.,
Navrátilová D., Licehammerová Š.
Omluveni: Odehnal J., 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 :

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání :
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání

3.

Zhodnocení akce pouť a návrhy na akci související s 28. říjnem

4.

Staré názvy v Jamném

5.

Návrhy do rozpočtu pro rok 2017

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
1. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání
Lavička s nástěnkou u dětského hřiště byla vybudována.
Vývěska na plakáty u zastávky už je hotová.
Zametení cest proběhlo.
Bylo provedeno částečné odvodnění na polních cestách.
Sečení trávy v obci probíhá.
Veřejné osvětlení bylo doplněno.
Cedule zákaz skládky byly vyvěšeny.
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2. Zhodnocení akce pouť a návrhy na akci související s 28 říjnem
Pouť dopadla dobře, účast byla nepatrně menší než vloni.
Letos je výročí 90 let vzniku pomníku padlým v 1. světové válce.
Do příští schůze si promyslíme témata akce.
Postupně shromažďovat staré fotografie na výstavu fotografií.
3. Staré názvy v Jamném
Mapu zařídí Š. Licenhammerová, J. Procházka nachystá cedulky na názvy, D. Navrátilová nadepíše
písmo, J. Procházka a O. Bednář vyfrézují nápisy a J. Riedl nachystá orámování mapy.
4. Návrhy do rozpočtu pro rok 2017
Oprava lesních cest.
Oprava požární nádrže.
Oprava školy.
Automatické zvonění v kapličce.
5. Zápis do kroniky
Provede D. Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
L. Navrátil provedl postřik invazních rostlin u školy.
Strhnutí hrany na návsi kvůli zajištění lepšího odtoku vody.
Chybí mříže do vpustí na vodu u vodárny.
Ředitel školy Zahrada vzkazuje, že školu v Jamném už nezvažují jako místo pro jejich výuku.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 21:25 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 9/2016 ze dne 3. 8. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Motyčka K., Bednář O.,
Omluveni: Riedl J., Odehnal J., Licehammerová Š.
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J., Fojtíková K.
1. Zahájení
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michala Suchomela
Luboš Navrátil

Program jednání :
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Návrhy do rozpočtu pro rok 2017

4.

Staré názvy v Jamném

5.

Návrhy na akci související s 28. říjnem

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Realizace hřiště u rybníka byla přislíbena po prázdninách.
Bude probíhat oprava okapů na škole + oprava zatékání.
3. Návrhy do rozpočtu pro rok 2017
1. Oprava komunitní místnosti + schodů na dvorek.
Oprava komunitní místnosti byla vypočtena na 227 250 Kč bez DPH.
Letos celková realizace neproběhne, proto navrhujeme tuto položku do rozpočtu na příští rok.
Jednalo by se o kompletní rekonstrukci: osekání a úprava zdiva, vnitřní a vnější omítky, postřik
podlah, plastová okna, dveřní zárubně, vchodové a vnitřní dveře, tepelné izolace, dřevostavby,
dlažba a obklady, elektromontáž.
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Navrhujeme přidat vodorovnou izolaci zdiva (kvůli vlhkosti) a opravit schody do dvora.
Schody na dvorek – cca. 20 000 Kč.
Vybavení komunitní místnosti: pohovka, sedáky, arte vybavení, hry – cca. 40 000 Kč.
2. Oprava lesních cest – návrh 200 000 Kč.
3. Oprava požární nádrže – zatím není celková kalkulace od firmy.
4. Automatické zvonění v kapličce – cenovou kalkulaci zjistí Komárek P. do 4.8.2016

4. Staré názvy v Jamném
Procházka J. donesl ukázku cedulek. Všechny cedulky jsou nadepsané, do konce srpna budou
hotové. Mapu chystá Š. Licenhammerová, doplnily se do ní známé názvy. Probíhá upravení
formátu.

5. Návrhy na akci související s 28. říjnem
Akce se bude konat v pátek 28. října od 14:00 hod (státní svátek).
Program: Otevření naučné stezky „Po starých názvech Jamného“.
Uctění památky padlým v 1. sv. válce.
(výstava starých motorek – O. Bednář)
Výstava fotografií.
Čtení z kroniky Jamného.
Koštování specialit z úrody (ovoce, pálenice, štrúdl).
Přátelské posezení s hudbou.
M. Suchomel nachystá plakát a pozvánky.

6. Zápis do kroniky
Provede D. Navrátilová.

7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Navrhujeme vymalovat vrchní třídu ve škole + kabinet vedle. Prozatímně se přesune knihovna tam.
Všichni přítomní souhlasí.
Článek do Tišnovska o pouti napíše Navrátilová D. Článek o studánce dodá do 14.9. K. Motyčka.
Jamenský táborák se bude konat 27.8. od 19:00 hod. V pátek 26.8. od 18:00 bude chystání dřeva.
Pivo + limo, klobásy SMS objednávkou.
Strhnutí hrany na návsi kvůli zajištění lepšího odtoku vody proběhne současně s realizací hřiště.
Prosíme město o vyčištění studen.
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8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:30 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Luboš Navrátil
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 10/2016 ze dne 14. 9. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Motyčka K., Bednář O., Riedl J., Odehnal J., Licehammerová Š.
Omluveni:
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J., Vítková I.
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.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Staré názvy v Jamném

4.

Starojamenský den 28. října, brigáda

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Do rozpočtu města jsme zařadili jamenský byt, nutné opravy ve škole + schody do dvora, elektrické
zvonění v kapličce, odvodnění + oprava polních cest, oprava hasičské nádrže, vybavení komunitní
místnosti.
Proběhlo strhnutí hrany na návsi.
Buduje se cesta od lípy ke studánce.
Začíná probíhat úprava terénu vedle požární nádrže.
3. Staré názvy v Jamném
Všechny cedulky jsou nadepsané a natřené olejem. Mapa byla zaslaná panu Drlíkovi na vytisknutí.
Hlavní podstavec na cedulky u teletníka bude hotový příští týden.
Brigáda na přidělání cedulek na stezku proběhne v sobotu 1.10. od 9:00.
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4. Starojamenský den 28. října, brigáda
Michal Suchomel nachystal plakát. Z plakátu se udělají pozvánky a Olin Bednář je vytiskne.
Uctění památky padlým - věnec je zamluvený, vlajku vyvěsíme.
Čtení z Jamenské kroniky - bude se číst 1. část kroniky – 2 x 15 minut. Číst bude Dana Navrátilová
a Michal Suchomel.
Výstava fotografií bude probíhat v kabinetě a chodbě, eventuálně v bytě, pokud stihneme vyklidit.
Jana Němcová nachystá fotografie a nakoupí polystyren na nástěnky, Olin Bednář vytiskne barevné
fotografie.
Doprovodný program pro děti – organizuje Šárka Licenhammerová – budou se skládat origami z
papíru, a soutěžit hry o sladkosti. Materiál by mělo nakoupit město Tišnov.
Košt specialit z úrody – občany obejde Pavel Komárek.
Posezení s hudbou – nachystáme playlist. Michal Suchomel domluví půjčení aparatury.
Brigáda na úklid školy a pomníku bude 22.10.
Olin Bednář se zeptá na výstavu motorek.
5. Zápis do kroniky
Provede D. Navrátilová.
Do kroniky budeme zapisovat výročí starších občanů, kterým chodíme gratulovat.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Truhlíky s květinami u kapličky je třeba zalívat – bude provádět Jirka Odehnal a Luboš Navrátil.
Do 20.9.2016 je třeba oznámit na radnici veřejné akce, které budou trvat po 22:00 hodině a rušily
by noční klid. Naše akce: Starojamenský den 28.10.2016, Silvestr 31.12.2016, Čarodějnice
30.4.2017, Jamenská pouť 24.6.2017, Jamenský táborák 26.8.2017, Starojamenský den 28.10.2017,
Silvestr 31.12.2017.
V pátek 23.10. budou paní z Jamného umývat okna a podlahy ve škole po malířích, aby se uklidilo
na volby.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:20 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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