Materiál číslo: 26

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.09.2019
Předkládá Procházka Jiří - předseda osadního výboru
___________________________________________________________________________
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 6/2019 ze dne 7.6.2019, zápis č. 7/2019 ze dne 5.7.2019 a zápis č. 8/2019
ze dne 2.8.2019.

Zpracováno dne 05.09.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru

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.
6/2019 ze dne 7.6.2019, zápis č. 7/2019 ze dne 5.7.2019 a zápis č. 8/2019 ze dne 2.8.2019.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2019 ze dne 7.6.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel,
Oldřich Bednář, Luboš Navrátil, Jiří Odehnal
Omluveni: Jan Riedl
Hosté: Trnková I., Odehnalová Z., Pokorný B., Recht J.
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 tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Jamenská pouť 2019

4.

Rekonstrukce požární nádrže

5.

Pozemek Kamena

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
Odpadkový koš na zastávce už je dodaný. Oldřich Bednář má klíč a bude ho vysypávat.
Situace s parkováním v obci se zlepšila, prozatím je uspokojivá.
Jan Riedl prověří možnost udělání pamětní tabulky pro lípy republiky z nerezu. Bronzová tabulka
s vyřezaným nápisem vychází na cca 2500 Kč.
Zametání cest proběhlo.

3. Jamenská pouť 2019
Michal Suchomel vytiskl ve spolupráci s Oldřichem Bednářem pozvánky na pouť a členové OV je
rozvěsí a rozdají.
Program máme nachystaný, vystoupení jsou zamluvena.
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Michal Suchomel rozešle upozornění o uzavírce návsi (28.6. – 30.6.) a zákazu parkování na návsi
(27.6. – 30.6.).
Brigády proběhnou v pátek 28.6. od 17:00 stavění stanů, v sobotu 29.6. od 8:00 chystání pouti,
v neděli 30.6. od 9:00 úklid.
4. Rekonstrukce požární nádrže
Požární nádrž je zabedněna a v sobotu 8.6. od 7:00 proběhne brigáda na betonování. Přijede
domíchávač a pumpa a budou se betonovat stěny. Vibrátor je zajištěný.
Po zabetonování se objedná barva a žebřík.
5. Pozemek Kamena
Město Tišnov se rozhodlo neprodat celý pozemek na Kamenách, ale zvažuje odprodat část
pozemku, která nebude přímo zasahovat do cesty.
Osadní výbor Jamné trvá na původním stanovisku a nesouhlasí s prodejem pozemku na Kamenách,
kvůli zajištění průjezdnosti po obecní cestě.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil do příští schůze nachystá zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Zdena Odehnalová informuje o tom, že klíče od chatky u rybníka budou u Jiřího Procházky, Pavla
Němce a Zdeny Odehnalové (tel. 721 081 525) k zapůjčení. V chatce jsou balóny a pálky.
Jiří Recht informuje o tom, že cesta od lípy k rybníku je částečně na jeho pozemku a je nutné udělat
výměnu s městem za jiný pozemek dle dohody.
Jana Němcová informuje o nutnosti opravit schody u pomníku.

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:00 hodin.
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2019 ze dne 5.7.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Luboš
Navrátil, Jiří Odehnal
Omluveni: Alena Kožíková, Oldřich Bednář
Hosté: Odehnalová Z., Kožík, G.
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.

Jamenský táborák 2019

4.

Zhodnocení Jamenské pouti 2019

5.

Dokončení požární nádrže

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
Odpadkové koše na hřiště město dodá.
Jan Riedl prověří možnost udělání pamětní tabulky pro lípy republiky z nerezu. Bronzová tabulka
s vyřezaným nápisem vychází na cca 2500 Kč.
Schody u pomníku město přislíbilo opravit, stejně jako pročištění strouhy podél jamenského kopce.
3. Jamenský táborák 2019
Jamenský táborák bude 24.8.2019.
Na programu bude fotbalový turnaj a další akce pro děti i dospělé. Program pro děti zajistí
komunitní místnost.
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4. Zhodnocení Jamenské pouti
Pouť byla vydařená, program měl u diváků úspěch.
Děkujeme účinkujícím z Inspira za hojnou učást.
Alena Kožíková napíše článek do Tišnovska.
5. Dokončení požární nádrže
Požární nádrž je částečně dokončena. Brigádně bylo provedeno zabetonování, úprava stěn po
zabetonování a nátěry.
Celkem bylo na rekonstrukci požární nádrže odpracováno zatím 1050 dobrovolných brigádnických
hodin v letech 2018 a 2019.
Nádrž už bude téměř celá napuštěna.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil do příští schůze nachystá zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Nová cesta „Ke Žlebu“ je po bouřkách neprůjezdná a rozbahněná, je třeba ji zpevnit.
Zdena Odehnalová informuje o tom, že kdokoliv z Jamného může využívat areál fotbalového hřiště.
Do chatky u hřiště dodáme lékárničku.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:45 hodin.
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 8/2019 ze dne 2.8.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Luboš
Navrátil, Jiří Odehnal, Alena Kožíková, Oldřich Bednář
Omluveni:
Hosté: Odehnalová Z., Kožík, G., Pospíšilová K., Trnková I.
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.

Návrhy do rozpočtu na rok 2020

4.

Jamenský táborák 2019

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
Jiří Procházka informuje o tom, že rada města Tišnova doporučuje zastupitelstvu neschválit prodej
obecního pozemku v Jamném vedle cesty „Na Kamena“.
Odpadkové koše na hřiště jsou objednané.
Jan Riedl prověří možnost udělání pamětní tabulky pro lípy republiky z nerezu. Bronzová tabulka
s vyřezaným nápisem vodním paprskem vychází na cca 2500 Kč.
Jan Riedl informuje o tom, že nerezový žebřík na koupaliště zatím není hotový. Bude dodaný co
nejdříve.
Schody u pomníku město přislíbilo opravit.
Pročištění strouhy podél jamenského kopce bude realizováno podle oprav vodovodu v Jamném.
Cesta ke Žlebu bude zpevněna recyklátem.
Lékárničku do chatky dodají Odehnalovi.
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3. Návrhy do rozpočtu na rok 2020
-

Obložení věnce požární nádrže
Oprava místních komunikací a polních cest, pokud nebude uskutečněna letos
Oprava školy: oprava kuchyňky, oprava schodů a vymalování chodby, zbourání bytu vedle
školy, zavedení internetu
Výkonnější kamna do školy
Elektrocentrála k požární nádrži
Obnova prameniště a koryta pramene Jamenského potoka (možnost dotace)

4. Jamenský táborák 2019
Jamenský táborák bude 24.8.2019.
Železné i Hajánky potvrdili účast na fotbalovém turnaji.
Program: fotbalový turnaj, soutěže pro děti, střelba z luku a pistolí, přetahovaná lanem, běh přes
požární nádrž.
Program pro děti zajistí komunitní místnost.
Začátek akce bude od 14:00.
Brigáda na přípravu akce od 9:00.
5. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky k připomínkám.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Michal Suchomel poseče fotbalové hřiště.
Brigáda na sečení trávy u pamětních lip proběhne operativně v průběhu srpna.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 22:00 hodin.
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