Materiál číslo: 26

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017
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. 10/2017 , zápis č. 11/2017 a zápis č.12/2017 ze zasedání
Osadního výboru Jamné
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Anotace
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 10/2017 ze dne 6.9.2017, zápis č. 11/2017 ze dne 4.10.2017 a zápis č.12/2017 ze
dne 1.11.2017.

Zpracováno dne 29.11.2017

Předkladatel

Za správnost

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru Jamné

Šmídková Denisa
asistentka starosty

Zpracovatel

Šmídková Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze svého
zasedání č. 10/2017 ze dne 6.9.2017, zápis č. 11/2017 ze dne 4.10.2017 a zápis č.12/2017 ze
dne 1.11.2017.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 10/2017 ze dne 6.9.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Motyčka K., Odehnal J., Navrátilová D.
Omluveni: Licehammerová Š.
Hosté: Němec P., Vítek J., Marcelisová N.
1. Zahájení, program zasedání
Jan Riedl – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 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.

Návrhy do rozpočtu na rok 2018

4.

Příprava Starojamenského dne

5.

Termíny akcí na rok 2018

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
Větší branky na fotbalové hřiště jsou objednané, prozatím jsou na hřišti malé branky.
Na polní cesty a cestu k rybníku se přijede podívat projektant a navrhne řešení odvodnění cesty
k rybníku.
Proběhlo čištění studen.
Předseda OV opakovaně kontaktoval pana Štarhu, který nereagoval na schůzku ohledně řešení
oprav objektu bývalé školy (oprava svodů, vybudování schodů za školou, vymalovat chodbu a horní
kabinet, rolety do spodní třídy, stoly do spodní třídy). Bude ho kontaktovat i nadále. Ve dny 20.10.21.10.2017 budou ve škole volby.
Oplocení hřiště je nachytáno, ale město nemá kapacity na realizaci.
Vpusť kanálu u vodárny byla urgována a je pořád opravena pouze částečně.
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Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Návrhy do rozpočtu na rok 2018
Budova školy: oprava spodních WC a zbourání stěny mezi spodní třídou a kabinetem
Oprava lesních cest.
Svítidlo na solární panel ke hřišti, sekačka na hřiště
Materiál na mobilní chatku na nářadí ke hřišti.
Oprava požární nádrže.
Výběh pro psy Na Padělku.
Oprava rozhlasu.
Oprava komunikací v Jamném.
Zavedení wifi do komunitní místnosti.
Usnesení: OV Jamné navrhuje výše uvedené body do rozpočtu na rok 2018.
Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10

4. Příprava Starojamenského dne 2017
Program: začátek ve 14:00 hod.
1. uctění památky padlým
2. výstava fotografií – Jana Němcová
3. čtení z kroniky – Michal Suchomel + Dana Navrátilová cca 15 stránek (30 minut)
4. Jamenský kvíz
5. promítání videí z akcí OV Jamné
6. výstava historických motocyklů
7. jízda na koni pro děti a výstava koňských historických potřeb a vozů
8. vystoupení Kynologického klubu Tišnov
9. tombola s překvapením
10. oldies párty
Michal Suchomel nachystá pozvánku a do 11.9. pošle do Tišnovska
Brigáda na úklid školy proběhne v sobotu 14.10. od 9:00
5. Termíny akcí na rok 2018
Masopust 10.2.2018
Čarodějnice 30.4.2018
Jamenská pouť 23.6.2018
Jamenský táborák 25.8.2018 nebo 1.9.2018 (dle počasí)
Starojamenský den 27.10.2018
Silvestr 31.12.2018
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
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7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Olin Bednář navrhuje ořezat cestu k rybníku. Jan Riedl se domluví s majitelem pozemku na ořezání.
Jan Riedl upozorňuje na nutnost pravidelně sekat nově vysetou trávu nad Padělkem.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:50 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 11/2017 ze dne 4.10.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Navrátilová D., Licehammerová Š
Omluveni: Odehnal J., Motyčka K.
Hosté: Němec P., Vítek J., Vítková
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 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.

Brigáda 14.10.2017 na úklid školy a okolí

4.

Starojamenský den 2017

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oprava školy byla urgována u pana Šikuly, protože pan Štarha nekomunikoval, zatím žádné opravy
neproběhly.
Jan Riedl informuje, že tabulky ke směrovkám jsou v tiskárně, vybere se varianta pozadí a do
14.10.2017 se tabulky namontují.
Velké branky jsou na fotbalovém hřišti smontované, proběhla brigáda a zároveň se i posekla tráva u
studánky.
Návrh rozpočtu byl předán městu Tišnov.
Oplocení hřiště je nachytáno, ale město nemá kapacity na realizaci, pokud se nestihne postavit letos,
tak nejpozději příští rok na jaře.
Vpusť kanálu u vodárny je stále opravena pouze částečně.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Brigáda 14.10.2017 na úklid školy a okolí
Brigáda začne v 9:00 u školy.
Proběhne úklid školy, mytí oken, vyřezání náletových dřevin kolem pomníku, posečení trávy.
Na úklid kolem pomníku budou potřeba hrábky, nůžky.
V pátek 13.10.2017 v 17:00 proběhne brigáda na sečení trávy nad Padělkem.
4. Starojamenský den 2017
Věnec je objednán na městě.
Fotky na výstavu jsou vytištěné.
Čtení z kroniky bude na cca 20 minut.
Vystoupení Tišnovského kynologického klubu bude zajištěno.
Jamenský kvíz bude z dávné i blízké minulosti. Do brigády si nachystáme otázky.
Do tomboly každý člen OV donese nějakou cenu.
V sobotu 28.10. od 9:00 budeme chystat ve škole.
Na občerstvení bude guláš a párky v rohlíku.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jana Němcová upozorňuje na nefunkční lampu u zastávky.
Michal Suchomel informuje o projektu posílení vodovodu na Hajankách, vodovod by se měl
posilovat z vodovodního řádu Jamného. Projekt řeší vodárny.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:30 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 12/2017 ze dne 1.11.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Navrátilová D.
Omluveni: Kohoutková (Licehammerová) Š.
Hosté: Němec P., Vítek J., 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 :

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Brigáda prořezání cesty na Šerkovice

4.

Komunitní místnost a plán zimního programu

5.

Akce Barborka + zdobení stromečku

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
Oprava školy byla projednána znovu, tentokrát s panem Drhlíkem. OV Jamné zakoupil závěsy a
žebřík, které město proplatilo.
Cedulky na Jamenskou stezku jsou hotové, v nejbližší době je přiděláme na stezku.
Ještě letos se bude opravovat cesta k rybníku. Na ostatní polní cesty se přes zimu udělá projekt a
příští rok se bude podle dotačního titulu žádat o dotace.
Vpusť kanálu u vodárny je stále opravena pouze částečně.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Brigáda prořezání cesty na Šerkovice
Jan Riedl informuje o tom, že by nám šel pomoct skautský oddíl z Brna.
Termín brigády upřesníme e-maily, podle možností skautů.
4. Komunitní místnost a plán zimního programu
V neděli 12.11. od 17:00 do 20:00 bude otevřena komunitní místnost na hraní her a od 19:00
promítání filmu Život začíná po stovce.
V neděli 17.12. možnost hraní her, kulečník, posezení s čajem a cukrovím, co si kdo donese a
pingpongový turnaj.
Termíny ještě prokonzultujeme, OV Jamné navrhuje přesunout termíny na pátek nebo sobotu.
5. Akce Barborka a zdobení stromečku
Svíčky i ozdoby máme z loňského roku.
Akce bude v pátek 1.12.2012 od 17:00 hodin.
Víno, koření a pozvánku zajistí Michal Suchomel.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Článek do Tišnovska o Starojamenském dni nachystá Olin Bednář.
Pavel Komárek informuje o tom, že lavička od Tomáše Ondry na hřišti byla zabetonovaná.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:20 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl

2 ze 2

