Materiál číslo: 25

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 26.06.2017
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. 5/2017, zápis č. 6/2017 a zápis č. 7/2017 ze zasedání
Osadního výboru Jamné

Obsah materiálu
Anotace
Zápis č 5, zápis č. 6, zápis č. 7

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 5/2017 ze dne 5.4.2017.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 6/2017 ze dne 3.5.2017.
bere na vědomí
zápis ze zasedání Osadního výboru Jamné č. 7/2017 ze dne 7.6.2017.

Zpracováno dne 14.06.2017

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Ing. Václav Šikula
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze svého
zasedání č. 5/2017 ze dne 5.4.2017, zápis č. 6/2017 ze dne 3.5.2017 a zápis č. 7/2017 ze dne
7.6.2017.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 5/2017 ze dne 5.4.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Motyčka K., Odehnal J.,
Suchomel M., Němcová J., Komárek P.
Omluveni: Licehammerová Š., Navrátilová D.,
Hosté: Němec P., Vítek J., Štelcl O., Dvořáčková A.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michal Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Pouť 2017

4.

Pálení čarodějnic 2017

5.

Informace o jednání k využití budovy školy

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
OV uskutečnil brigádu na vyčištění bývalé skládky u Jamenského okruhu. Během následujících dnů
by mělo být místo srovnáno bagrem od města Tišnov. Vpusť kanálu u vodárny bude opravena.
Kanál u č.p. 9 bere město na vědomí a bude sledovat situaci. U rybníka se budou dělat branky.
Brigáda na zasetí trávy proběhne v pátek v 18 00 hod za vhodného počasí. Proběhlo vyřezání dřevin
podél Jamneského kopce.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
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3. Pouť 2017
Pódium, lavice, stoly a stany jsou zamluvené.
Město přislíbilo skákací hrad a WC.
Program: 14:00 mše svatá, Jamneský ortel, zábava pro děti: soutěže, kreslení na obličej, jízda na
koni, skákací hrad, pro odvážné dospělé: Jamenský trojboj o ceny, vystoupení Tišnovského
pěveckého sboru, ukázky kovářské práce, ukázky řezbářské práce, houslista, taneční zábava.
Občerstvení: grilovaná kýta
4. Pálení čarodějnic 2017
Dřevo se bude chystat v neděli 30.4. od 9:00 hod.
Na občerstvení se koupí bečka piva, jídlo si přinese každý s sebou.
5. Informace o jednání k využití budovy školy
OV poslal podměty na město ohledně dotací. Na celou opravu školy pravděpodobně nelze získat
jednorázově dotaci, pokud bude město Tišnov souhlasit, bude se žádat postupně. Dotace se musí
podávat do listopadu a v únoru se schvalují.
Naše návrhy na využití:
- bývalý byt - na stálé využití OV Jamné – pravidelné schůze, kancelář
- třída v přízemí – společenské akce
- třída v 1. patře – komunitní místnost
- využití školy obecně: akce OV Jamné, pobyty dětí, školy v přírodě, setkávání hudebníků,
workshopy, setkávání seniorů, klub zahrádkářů, projekce filmů, výstavy, tělesné aktivity,
apod.
Usnesení: OV Jamné pověřuje předsedu a místopředsedu OV dalším jednáním s městem Tišnov
ohledně využití dotací.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9

6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
Navrátil Luboš předá informace o zápisu do kroniky Daně Navrátilové.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
OV rozšíří ukazatele na rozcestníku na začátku Jamenského okruhu – termín do pouti.
Petice na posílení tlaku vody byla předána předsedovi, petice na posílení mobilního signálu
místopředsedovi.
Jana Němcová informuje o plánované besedě se sousedy o Francii předběžně na 12.5.
Anežka Dvořáčková informuje o přemnožení koček. Ve spolupráci s JMK probíhá projekt na
kastrace koček, projekt bude spolufinancován od kraje. Je nutné, aby Jamné vyjádřilo oficiální
zájem se zúčastnit projektu. Kastrace koček nejen snižuje populaci, ale předchází i prevenci nemocí.
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Kastrace probíhá veterinářem a součástí poplatku je i regenerace kočky po zákroku – cca. 10 dnů.
Michal Suchomel bude informovat OV Hájek – Hájánky.
Invazivní rostliny v Jamném: křídlatka, netýkavka – informovat občany na nástěnce.
Usnesení: OV souhlasní s plošným kastrováním koček, majitelé koček se můžou hlásit u Anežky
Dvořákové na mailu platyzek@seznam.cz, nebo tel. 720 304 555. Poplatek – spoluúčast 150 Kč za
kočku a 100 Kč za kocoura. Obecní odchyt koček za účelem kastrace proběhne od 20.4. do 30.4. na
katastru obce Jamné.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:40 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2017 ze dne 3.5.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Motyčka K., Suchomel M.,
Němcová J., Komárek P., Licehammerová Š., Navrátilová D.
Omluveni: Odehnal J.
Hosté: Němec P., Vítek J., Trnka, V.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michal Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Jamenská pouť 2017

4.

Úprava bývalé skládky

5.

Vybudování laviček na hřišti u rybníka

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Informace o opravě školy: probíhají jednání s městem o možnostech dotace na opravu školu. Na
komunitní část jsou nesplnitelné nároky. Možná je eventualita tábořiště pro děti, popřípadě jiné
podobné využívání. Nejnutnější je oprava sociálních zařízení, aby bylo možné provozovat
komunitní místnost a pořádat společenské akce.
Do konce května bude hotové zvonění v kapličce a zásuvka na vánoční stromek.
Vpusť kanálu u vodárny ještě není opravena.
U rybníka se budou dělat branky.
Ukazatele na rozcestníku na začátku Jamenského okruhu jsou ve výrobě.
Petice za posílení tlaku vody byla předána místostarostovi Tišnova.
Kastrace koček občanů proběhla u zájemců.
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Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10
3. Pouť 2017
Program pouti dle letáku:
- v jednání je vystoupení dětí z Inspira
- vystoupení tišnovského pěveckého sboru není zatím jisté
Program pošleme do Tišnovska.
4. Úprava bývalé skládky
Místo bývalé skládky je srovnáno. Je potřeba ještě projít okolí a vybrat zbytky odpadků a potom
zasít trávu. Brigáda proběhne ve středu 10.5. v 18:00 hod.
5. Vybudování laviček na hřišti u rybníka
Lavičky bychom udělali z tvrdého dřeva a necháme je rozříznout na pile napůl, potom se zaříznou
na špalky a potřou se fermeží. Laviček budeme potřebovat asi 10 ks. Až budou nachystané lavičky,
domluví se termín na brigádu.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Tomáš Ondra daruje Jamnému lavičku, umístíme ji u rozcestníku.
Paní Bednářová slaví 70 let, OV Jamné jí půjde popřát.
Jana Němcová připomíná, že by bylo nutné umístit opět lávku přes potok od rybníka směrem
k Rohozci. Udělá se zároveň na brigádě u rybníka.
Jana Němcová informuje o besedě s občany Francie, jak ji možná neznáte, dne 12.5.
Michal Suchomel informuje o cyklozávodu Hajánecké kolečko, který bude 13.5.2017 od 10:00 hod
na Stanoviskách.
Jan Riedl navrhuje udělat u začátku stezky oplocený výběh pro psy.
Hlasováno o výběhu pro psy: přítomni: 10, pro: 5, proti: 2, zdrženo: 3
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:40 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2017 ze dne 7.6.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Navrátilová D.
Omluveni: Motyčka K., Licehammerová Š.
Neomluveni: Odehnal J.
Hosté: Němec P., Vítek J., Trnka, V., Malá M., Marcelisová N.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michal Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Výsledek petice na zvýšení tlaku vody

4.

Úprava bývalé skládky

5.

Jamenská pouť 2017

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
Vpusť kanálu u vodárny ještě není opravena, byla urgována u města Tišnova, zatím nebyla
opravena.
Zvonění v kapličce už funguje, pravidelně se zvoní ve 12:00 a v 18:00.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
3. Výsledek petice na zvýšení tlaku vody
OV Jamné obdržel oficiální dopis od Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, kde rozhodli o
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realizaci projektu na rekonstrukci vodovodu do spodního Jamného. Bude proveden výběr
dodavatele stavby a dohodnut termín realizace.
4. Doplňkové tabulky na Jamenský okruh
Cedulky na rozcestník jsou hotové. Realizace proběhne do pouti. Současně byly natištěny cedulky,
na kterých se popisuje, jak místní názvy vznikly.
5. Jamenská pouť 2017
Stany se budou chystat od pátku od 17:00 hodin, potom v sobotu od 9:00 hodin, uklízet se bude
v neděli od 9:00. V sobotu 17.6. proběhne brigáda na úklid v obci a u studánky.
Od pátku od 17:00 do neděle do 12:00 hodin bude uzavřená silnice přes náves. Michal Suchomel
rozešle informace o uzavírce a pozvánky na občany Jamného.
Program:
od 14:00 hodin poutní mše
od 15:00 hodin
- Jamenský ortel, aneb co se událo – básnička už je téměř nachystaná
- taneční vystoupení Inspira (3 tance, celkem 3x8 dětí) – pro děti nachystáme balíček
- ukázky kovářské a řezbářské práce – kovář Matěj ze Stanovisk, Miloš Kněžínek
- ukázka kynologického klubu Tišnov (poslušnost, obrana)
- skákací hrad – zajistí Olin Bednář
- pro děti: skákání v pytli, hod podkovou, poznávací stezka, kreslení na obličej
- jízda na koňském spřežení: Honza Vítek bude jezdit s koněm od návsi ke studánce
- jamenský trojboj o ceny
- houslista
- od 18:00 hodin poutní zábava: MIX Hajánky – potvrzeno
Honza Riedl zajistí reproduktory a mikrofon na pouť.
Májku zajistí Pavel Komárek.
Luboš Navrátil zajistí nápis www.jamne-tisnov.cz.
Květinovou výzdobu zajistí Jana Němcová.
Lavičky a stoly budou z Tišnova a z Lomničky.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Dana Navrátilová připomíná potřebu čištění studen.
Daniela Jírová navrhuje dát zrcadlo na náves ke kapičce vedle dětského hřiště, aby bylo vidět, že si
hrají na hřišti děti.
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Usnesení: OV souhlasí s umístěním zrcadla na návsi.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
Předseda Jiří Procházka bude řešit na městě Tišnově neustálé parkování na dětském hřišti.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:40 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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