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Osadního výboru Jamné
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Anotace
Zápis č. 1/2019, zápis č. 2/2019 a zápis č. 3/2019

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 1/2019 ze dne 4.1.2019, zápis č. 2/2019 ze dne 1.2.2019 a zápis č. 3/2019
ze dne 1.3.2019.

Zpracováno dne 04.04.2019
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.
1/2019 ze dne 4.1.2019, zápis č. 2/2019 ze dne 1.2.2019 a zápis č. 3/2019 ze dne 1.3.2019.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 1/2019 ze dne 4.1.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Oldřich Bednář, Alena Kožíková, Luboš Navrátil, Jana Němcová, Pavel
Němec, Jiří Odehnal, Michal Suchomel
Omluveni: Jan Riedl
Hosté: Kožík G., 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
Luboš Navrátil

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o dění v obci před schválením nového OV

3.

Seznámení OV s rozpočtem města Tišnova pro rok 2019

4.

Výsledek zpracování strategického plánu města pro případná vyjádření OV

5.

Plány OV pro rok 2019

6.

Brigáda na tradiční prořezávání cest

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o dění v obci před schválením nového OV
Před schválením nového OV se stihly dokončit všechny přislíbené položky: světla na hřiště jsou
zakoupena, zahradní domek na hřiště je objednaný, okapy a svody na škole jsou opravené.
Bednění na stěny požární nádržě se vloni nestihlo zajistit, hned začátkem roku bude provedena
objednávka u firmy.
3. Seznámení OV s rozpočtem města Tišnova pro rok 2019
V rozpočtu na rok 2019 jsou pro Jamné 2 položky:
- Oprava místních komunikací
- Oprava polních cest
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4. Výsledek zpracování strategického plánu města pro případná vyjádření OV
Ve strategickém plánu 2021 – 2025 jsou konkrétně pro Jamné opravy místních komunikací.
Jiří Procházka pošle členům OV detailní dokumenty ke strategickému plánu.
5. Plány OV pro rok 2019
Dokončení rekonstrukce požární nádrže a jejího okolí.
Kulturní akce: Masopust, Čarodějnice, Pouť, Táborák, Starojamenský den, Lampionový průvod,
Barborka, Silvestr.
Oprava schodů a okolí u studánky Jamněnky.
6. Brigáda na tradiční prořezávání cest
Máme 2 návrhy na prořezání cest:
1. od požární nádrže směrem na Rohozec vedle „Žlebu“
2. cesta od „Kamen“ k „Paní hoře“
Na schůzi OV v únoru se OV rozhodne, kterou cestu budeme prořezávat a kdy (únor, březen).
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil převezme zapisování kroniky po Daně Navrátilové.
Od příští schůze bude pravidelně přednášet zápis do kroniky k případným připomínkám.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka informuje, že koš u zastávky je zakoupený, ale bude umístěný až po rozmrznutí.
Oldřich Bednář bude koš pravidelně vysypávat.
Luboš Navrátil navrhuje pořídit k požární nádrži držáky na odpadní pytle.
Pavel Němec se ptá na stav opravy vodovodu. Stavební povolení by mělo být platné do konce roku
2019. Jiří Procházka prověří na MěÚ Tišnov.
Michal Suchomel provede aktualizaci internetových stránek a přidá fotky k jednotlivým akcím.
Odstrojení vánočního stromku proběhne v sobotu 12.1. od 17:30 hod.
Jamenská pouť proběhne 29.6.2019. Je potřeba zařídit uzavírku obce a zapůjčení pódia a stolů.
Zeptáme se Inspira na účast v programu pouti.
Jiří Procházka zajistí uhlí do školy.
Jiří Procházka informuje o problému s průjezdem obcí kvůli parkování aut. Alena Kožíková napíše
upozorňující dopis a dáme ho občanům, kterých se to týká.
Dostali jsme vytištěný uzemní plán ve velkém formátu. Oldřich Bednář zajistí lamino jako podklad
pro vyvěšení.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:50 hodin.

2 ze 2

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 2/2019 ze dne 1.2.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Jiří Odehnal,
Michal Suchomel
Omluveni: Oldřich Bednář, Luboš Navrátil
Hosté: Trnková I., 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.

Masopust 2019

4.

Brigáda prořezání cest

5.

Vyjádření OV k prodeji části pozemku na Kamenách

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Koš u zastávky Oldřich Bednář vysypává.
Uhlí do školy bylo dovezeno.
Město Tišnov přislíbilo vymalovat chodbu a opravit schody ve škole.
Oldřich Bednář zpracuje cenovou nabídku na pódium ve škole.
Pan Drhlík přislíbil objednání bednění na požární nádrž.
Byly přislíbeny 2 objímky na odpadkové pytle.
Pódium na pouť je zamluveno, uzavírka silnice je zařízena.
Inspiro bude rádo vystupovat na Jamenské pouti.
Oprava vodovodu v Jamenském kopci by měla proběhnout v letošním roce.
Alena Kožíková nachystala upozornění občanům ohledně nesprávného parkování, toto vytiskne a
Jana Němcová je roznese do schránek. Michal Suchomel rozešle e-maily.
1 ze 2

3. Masopust 2019
Termín 2.3.2019.
Začátek bude v 9:30 na Hajánkách.
Zábava bude na Hajánkách v sále kulturního domu.
4. Brigáda prořezání cest
OV se byl podívat na cestu od Jamenské nádrže podél potoka k Rohozci.
Jiří Procházka projedná možnosti s vedením města.
Termín určíme na příští schůzi.
5. Vyjádření OV k prodeji části pozemku na Kamenách
Usnesení: OV Jamné doporučuje zastupitelstvu Města Tišnova část parcely 815/1 neprodávat
z důvodu dostatečné průjezdnosti cesty, přístupu na obecní pozemky a přístupu k dalším
nemovitostem.
Pozemkové určení je navíc druhu ostatní komunikace.
Hlasováno: přítomni: 7, pro: 6, proti: 0, zdrženo: 1 (Jiří Procházka)
6. Zápis do kroniky
Alena Kožíková přednesla zápis do kroniky k případným připomínkám a bude informovat Luboše
Navrátila o připomínkách.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Dita Čikovová předala do komunitní místnosti knihu vlastní tvorby. Ráda by ji osobně představila
v komunitní místnosti. Termín upřesníme.
Zdena Odehnalová informuje, že pravidelně každý pátek bude otevřená komunitní místnost.
V sudé pátky pro děti a v liché pátky pro širokou veřejnost, včetně otevřené knihovny.
Na jaře naplánujeme obecní výlet.
Michal Suchomel se zeptá na pamětní cedulku k lípám.
Michal Suchomel zjistí možnosti online úložiště pro OV Jamné.
Upozorňujeme občany, aby si po volně běhajících domácích mazlíčcích uklízeli výkaly.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:50 hodin.
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 3/2019 ze dne 1.3.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Jiří Odehnal,
Michal Suchomel
Omluveni: Oldřich Bednář, Luboš Navrátil
Hosté: Trnková I., Odehnalová Z., Pokorný B.
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.

Masopust 2019

4.

Termín a organizace brigády na prořezání cest

5.

Informace o činnosti komunitní místnosti

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oldřich Bednář zpracuje cenovou nabídku na pódium ve škole.
Pan Drhlíkovi se zatím nepodařilo objednat bednění na požární nádrž v betonárce. Pokud se to
nepovede během týdne, poptá bednění jinde.
Lenka Severínová s dětmi přislíbila vystupování na pouti.
Jana Němcová roznesla do schránek upozornění na nesprávné parkování. Michal Suchomel rozeslal
e-maily. Zatím se situace nezlepšila. Občany upozorníme osobně.
3. Masopust 2019
Básnička je nachystaná.
Guláš je uvařený. Členové OV se budou střídat u vydávání.
Začátek průvodu je v 9:30 na Hajánkách.
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4. Termín a organizace brigády na prořezání cest
Jiří Procházka projednal s panem Drhlíkem možnost prořezání cesty od požární nádrže směrem
k Rohozci.
Pan Drhlík souhlasí a přislíbil následnou úpravu terénu bagrem.
Termín brigády je 16.3.2019 v 9:00, sraz u požární nádrže.
S sebou motorové pily, sekery, hrábě.
Koupíme pivo, limo a špekáčky.
5. Informace o činnosti komunitní místnosti
Zdena Odehnalová pravidelně organizuje každý pátek akce.
Sudé pátky od 16:00 hod: hernička a tvoření pro děti i dospělé.
Liché pátky od 16:00 hod: sousedské posezení, možnost zapůjčení knih, od 19:00 hod: různé akce
dle programu na nástěnkách a stránkách www.jamne-tisnov.cz (hry, promítání z dovolené,
sportovní aktivity)
15.3. bude prezentace fotek z Itálie od Němcových.
6.4. plánujeme obecní výlet do Pekla čertovina a skanzen v Hlinsku.
26.4. bude promítání fotek z Thajska od Kožíkových.
6. Zápis do kroniky
Jiří Procházka předá informace Lubošovi Navrátilovi.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka informuje, že v 24. - 25.5. budou ve škole volby do Evropského parlamentu a neměla
by ve škole být žádná akce.
Michalu Suchomelovi se zatím nepodařilo zjistit podrobnější informace ohledně pamětní cedulky
k lípám.
Daniela Jírová žádá o umístění zrcadla ke kapličce. Město Tišnov toto projednávalo vloni a
zamítnulo. Nicméně na návsi byly vykáceny stromy a díky tomu je situace přehlednější.
Jiří Procházka informuje, že v průběhu března už můžou být brigády u požární nádrže a chatky u
hřiště.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:00 hodin.
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