Materiál číslo: 22

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 17.09.2018
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. 6/2018, zápis č. 7/2018 a zápis č. 8/2018 ze zasedání
Osadního výboru Jamné
Obsah materiálu
Anotace
Zápis č. 6/2018, zápis č. 7/2018 a zápis č. 8/2018

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
zápis č. 6/2018 ze dne 6.6.2018, zápis č.7/2018 ze dne 4.7.2018 a zápis č.8/2018
ze dne 1.8.2018.

Zpracováno dne 06.09.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Procházka Jiří
předseda Osadního
výboru Jamné

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města pravidelný zápis ze svého zasedání č.
6/2018 ze dne 6.6.2018, zápis č. 7/2018 ze dne 4.7.2018 a zápis č. 8/2018 ze dne 1.8.2018.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2018 ze dne 6.6.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Odehnal J., Riedl J., Bednář O.
Omluveni:
Hosté: Němec P.
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.

Rekonstrukce požární nádrže

4.

Pouť 2018

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
Přejezdy u rybníka jsou hotové i s odvodněním
Zametání cest proběhlo a lepení děr v silnicích bude během příštích měsíců.
Na rozcestník Jamenské stezky byla přidána maketa ptáka. Cedulky na stezku jsou hotové, ještě se
musí natřít. Pavel Komárek a Olin Bednář provedou ostříhání a přeznačení Jamenské stezky.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město zatím nedodalo.
Oschlou túji pokácíme před poutí.
Oprava polních cest je stále v řešení od města.
Na Kamenách zmizela černá skládka.
Pavel Němec vyměnil u studánky prasklou křidlici.
Stožáry na hřišti u rybníka zatím nejsou postaveny.
Ve škole byl statik a potvrdil možnost zbourání zdi ve spodní třídě. Společně s rekonstrukcí toalet
úprava proběhne do konce září.
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Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Rekonstrukce požární nádrže
Formou brigád proběhlo vyřezání části dna a, usazení drenážní trubky a umístění armatury na dno.
V sobotu 9.6. přijede domíchávač s betonem po 7. hodině a zabetonujeme dno. Je zamluvena
dvoumetrová vibrační deska. Stahovací hoblíky nakoupí Jan Riedl.
Michal Suchomel rozešle informace o brigádě e-maily.
V pátek 8.6.večer v 18:00 bude OV dochystávat armaturu.
Pavel Komárek bude po vybetonování chodit zalévat beton.
4. Pouť 2018
V pátek 15.6. od 18:30 bude brigáda na úklid před poutí.
V pátek 22.6. od 17:00 budeme stavět stany na pouť.
Uzavírka silnice bude od pátku od 17:00 do neděle do 12:00.
Michal Suchomel rozešle pozvánky a informace o uzavírce e-maily.
Pavel Komárek zajistí májky.
V sobotu 23.6. od 8:00 budeme chystat ostatní věci na pouť.
Na Jamenský ortel složíme básničku.
Balíčky pro děti nachystá Jiří Procházka.
Olin Bednář bude obsluhovat skákací hrad.
Nikola Marcelisová bude organizovat dětské soutěže.
Jana Němcová zajistí výzdobu kapličky.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka informuje o strategickém plánu z města Tišnova v letech 2021 – 2025.
Dotazník pro občany je v elektronické a papírové formě, občani jej vyplní a odevzdají elektronicky
na e-mail nebo papírově do schránky na domě Jiřího Procházky, č.p.1.
V říjnu proběhnou volby do zastupitelstva města, jejichž součástí budou volby do osadního výboru.
Jiří Procházka zjistí podrobnosti.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:45 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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Prezenčnílistina Osadního výboru Jamné
jednání dne: 6.6.2018 u požárnínádržev Jamném
v době:

od ..(:.u.......... do .................

Program jednání:
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3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, program zasedání
Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání

oy
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Rekonstrukce požárnínádrže
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Různé(podněty, d,otazy, připomínky, ...)
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2018 ze dne 4.7.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Riedl J.
Omluveni: Odehnal J., Bednář O.
Hosté: Němec P.
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.

Zhodnocení akce Pouť 2018

4.

Rekonstrukce požární nádrže

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Michal Suchomel rozešle dotazníky o strategickém plánu města e-mailem , papírovou formu
dotazníku naleznou občané v Tišnovsku a odevzdat je můžou do poštovní schránky na domě Jiřího
Procházky, č.p. 1. Termín pro vyplnění je do konce července.
Cedulky na stezku jsou hotové, Jan Riedl je natře a opálí.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město zatím nedodalo.
Oschlou túji na návsi jsme pokáceli před poutí.
Oprava polních cest je stále v řešení od města.
Stožáry na hřišti u rybníka bude urgovat Jiří Procházka na městě, protože 25.8. pořádáme na hřišti
fotbalový turnaj a je potřeba mít stožáry postavené.
Rekonstrukce školy by se měla stihnout do voleb v říjnu.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Zhodnocení akce pouť Pouť 2018
Pouť proběhla i nepřízeň počasí dobře.
Program byl pestrý a občané spokojeni.
Článek do Tišnovska o pouti napíše Luboš Navrátil.
4. Rekonstrukce požární nádrže
V sobotu 9.6. přijel domíchávač s betonem a zabetonovali jsme dno.
Do konce měsíce července musíme dodělat armatury, vybetonovat dno brouzdaliště, odkopat
dokola beton, prorazit odtok a koupit novou odtokovou rouru a uzávěr, nachystat rouru na přepad.
Asi v půlce prázdnin bude zapůjčeno bednění, během víkendu bychom ho postavili a nachystali na
betonování stěn a věnce.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Luboš Navrátil poseká trávu za školou.
Jan Riedl s Romanem Kohoutkem posekají hřiště.
U studánky jsme umístili nový nerezový hrnek.
Do 13.8. je potřeba poslat pozvánku na Starojamenský den do Tišnovska.
5. a 6.10. proběhnou volby do zastupitelstva města, jejichž součástí budou volby do osadního
výboru.
Na Jamenský táborák 25.8. bychom pořádali fotbalový turnaj.
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. 8/2018 ze dne 1.8.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Riedl J., Odehnal J., Bednář O.
Omluveni:
Hosté: Němec P., Odehnalová Z.
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.

Rekonstrukce požární nádrže

4.

Táborák 2018

5.

Starojamenský den 2018

6.

Plán komunitní místnosti na podzim 2018

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Začaly stavební práce ve škole – probourání příčky ve spodní třídě a rekonstrukce toalet.
Po rekonstrukci bude potřeba vymalovat a obnovit parkety.
Na postavení stožárů u hřiště je zajištěná firma, realizace by měla proběhnout do 25.8.2018.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město zatím nedodalo.
Opravu polních cest stále řeší MÚ Tišnov.
Luboš Navrátil posekal trávu u školy, na hřišti byla tráva posekaná při brigádě u požární nádrže.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Rekonstrukce požární nádrže
V měsíci červenci proběhlo několik brigád.
Armatury na stěnách jsou hotové, zdi jsou odkopané, odtok s novou rourou je nachystaný,
V pondělí 6.8. v 15:30 dovezou beton na dno brouzdaliště, bude brigáda na zabetonování.
Po zabetonování budeme stavět bednění na zdi, které bude zapůjčeno z betonárky.
Je třeba dodělat výpusť.

4. Táborák 2018
Jamenský táborák bude v sobotu 25.8., začátek fotbalového turnaje bude ve 14:00 hodin.
Program: fotbalový turnaj, hry pro děti.
Před táborákem je potřeba nachystat dřevo a posekat trávu, v pátek 24.8. v 18:00 proběhne brigáda.
Pozvánku nachystá Michal Suchomel.
Honza Riedl nakoupí rozlišovací vesty.
Stoly a lavičky vyřešíme provizorně kládami a fošnami.
5. Starojamenský den 2018
Plánovaný program: uctění památky padlým v 1. sv. válce, slavnostní výsadba lip k 100. výročí
založení ČSR, retro výstava, výstava akvarelů, čtení z Jamenské kroniky, Jamenský kvíz, promítání
z akcí OV Jamné, výstava historických motocyklů, doprovodný program pro děti, ukázka výcviku
Kynologického klubu Tišnov, tombola s překvapením, oldies párty.
Pozvánku je třeba odevzdat do 13.8., pozvánku nachystá Michal Suchomel.
6. Plán komunitní místnosti na podzim 2018
Novým vedoucím komunitní místnosti byla zvolena Zdena Odehnalová.
Na Jamenském táboráku bude doprovodný program pro děti.
Míče jsou k dispozici u Zdeny Odehnalové k zapůjčení.
Kvůli rekonstrukci školy je provoz komunitní místnosti omezen.
7. Zápis do kroniky
Dana Navrátilová přednesla zápis z kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jan Riedl informuje, že oprava komunikací v Jamném nebyla dokončena.
Michal Suchomel informuje, že komunikace města Tišnov na parcele č. 128 (k č.p. 39, 41 a 43) je
ve velmi špatném stavu, po bouřkách se neustále prohlubují díry a oprava cesty zatím provedena
nebyla.
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9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:20 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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