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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 22.06.2020
Předkládá Procházka Jiří - předseda osadního výboru
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
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Zápis č. 4/2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné
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Anotace
Zápis č. 4/2020

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 4/2020 ze dne 8.5.2020.

Zpracováno dne 11.06.2020
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.
4/2020 ze dne 8.5.2020.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 04/2020 ze dne 8.5.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Luboš
Navrátil, Michal Suchomel, Jan Riedl, Oldřich Bednář
Omluveni:
Hosté: Riedlová K., Trnková I.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka, předseda OV, přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Michal Suchomel
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Návrh opravy Jamenského kopce

4.

Jamenská pouť 2020

5.

Údržba obce

6.

Parkování v obci

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
Kontejnery na plast a papír do „horního“ Jamného byly přislíbeny.
OV Jamné souhlasí s umístěním plotu pana P. Odehnala na pozemku vedle cesty k požární nádrži,
pokud bude zachována bezproblémová průjezdnost.
Cedulka na pamětní kámen u lip republiky zatím nebyla umístěna, Jan Riedl cedulku zabuduje.
Rekonstrukce školy pokročila, oprava horního kabinetu je dokončena. Schodiště je opravené a
vymalované.
Ve škole se budou 2. a 3. října 2020 konat volby.
Pan ředitel školy Zahrada doposud nepodal žádné informace ohledně využití školy v Jamném.
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3. Návrh opravy Jamenského kopce
OV Jamné souhlasí s projektem opravy Jamenského kopce a připomínky k němu sdělí příslušnému
odboru.
4. Jamenská pouť 2020
Vzhledem k situaci s Covid 19 bude letošní pouť pravděpodobně formou pouťové zábavy u požární
nádrže převážně pro obyvatele Jamného (max. 100 osob).
Pokusíme se zajistit skákací hrad pro děti.
Předběžný termín 27.6.2020 od 16:00.
5. Údržba obce
Je potřeba vyčistit požární nádrž a posíct trávu kolem rybníka a u studánky.
Brigáda proběhne v sobotu 16.5. od 9:00, pouze členové OV Jamné (max 15 osob).
Pavel Němec zajistí vybavení na čištění.
Při brigádě budou dodržena hygienická opatření.
Některé cedulky na Jamenské stezce jsou upadané, je potřeba je připevnit. Připevnění proběhne
formou procházky po Jamenské stezce, termín bude upřesněn.
6. Parkování v obci
Vzhledem k množícím se stížnostem a dopravní nehodě žádá OV Jamné tímto občany o zlepšení
parkování v obci s důrazem na zachování rozhledových poměrů.
Pokud se parkování nezlepší, bude OV nucen řešit tento problém na dalším zasedání.
Nejhorší situace je na návsi, u dětského hřiště a na křižovatkách.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Kateřina Riedlová si stěžuje na volný pohyb psů, OV Jamné doporučuje zavolat městskou policii a
psa odchytnout.
Anežka Štelclová se ptá na umístění trampolíny na zahradu u školy. OV Jamné souhlasí, pod
podmínkou zajištění bezpečnosti a údržby areálu (sečení trávy, úklid). OV Jamné nesouhlasí
s případným spásáním pozemku domácími zvířaty.
Michal Suchomel se dotazuje na další postup v rekonstrukci komunikace na parcele č. 128 (od
zastávky k č.p. 43). OV Jamné do příštího zasedání zjistí.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 22:00 hodin.
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