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Předkládá Procházka Jiří - předseda osadního výboru
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Zápis č. 9/2020 a zápis č. 10/2020 ze zasedání Osadního výboru
Jamné
Obsah materiálu
Anotace
Zápis č. 9/2020 a zápis č. 10/2020

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 9/2020 ze dne 9.10.2020 a zápis č. 10/2020 ze dne 6.11.2020.

Zpracováno dne 03.12.2020
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.
9/2020 ze dne 9.10.2020 a zápis č. 10/2020 ze dne 6.11.2020.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 09/2020 ze dne 9.10.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Jan Riedl, Luboš
Navrátil, Jiří Odehnal, Oldřich Bednář
Omluveni: Alena Kožíková
Hosté: předseda spolku Kožík G.
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.

Starojamenský den 2020

4.

Informace o vzniku spolku v Jamném

5.

Údržba obce

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
Ve škole byla dokončena oprava komínů a byla umístěna nová krbová kamna do obou tříd.
Oprava cesty k požární nádrži byla přislíbena od města Tišnova, oprava zatím neproběhla.
Ohledně domovních čističek odpadních vod zatím nejsou žádné nové informace.
Na zahradě u školy probíhá oprava kanálu na dešťovou vodu.
Kontejnery na plast a papír jsou nově umístěny v uličce pod kapličkou. Michal Suchomel rozešle
informaci e-maily.
3. Starojamenský den 2020
Z důvodu vládních opatření se Starojamenský den konat nebude.
Požádáme město Tišnov o zakoupení kytky k pomníku padlým v 1. světové válce.
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4. Informace o vzniku spolu
Gabriel Kožík, předseda vznikajícího spolku, informuje o tom, že bude založen spolek s názvem
Spolek K.R.A.J., což je zkratka pro Kultura, Rozvoj a Akce v Jamném.
V následujících týdnech požádá o zápis do rejstříku na Krajském soudě.

5. Údržba obce
Členové OV Jamné pořežou dřevo u hasičky a upraví okolí u pomníku padlým individuálně dle
operativní domluvy.
Na příští schůzi bude stanoven termín na vypuštění rybníku a posečení trávy na hřišti.
Úklid horní třídy ve škole proběhne operativně.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Dana Navrátilová zaslala stížnost na umístění kontejnerů na plast a papír. Bohužel vzhledem
k regulím na umístění kontejnerů, bylo toto prakticky jediné vhodné místo na jejich umístění.

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 20:20 hodin.
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 10/2020 ze dne 6.11.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Michal Suchomel, Jan Riedl, Luboš Navrátil, Jiří Odehnal, Alena
Kožíková
Omluveni: Jana Němcová, Pavel Němec, Oldřich Bednář
Hosté: předseda spolku Kožík G.
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.

Vyjádření OV Jamné k návrhu rozpočtu na rok 2021

4.

Čističky odpadních vod

5.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

6.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oprava střechy na škole ještě není dokončena, chybí hřebenáče. Oprava by měla být dokončena co
nejdříve.
Oprava cesty k požární nádrži byla slíbena od města Tišnova, ale zatím neproběhla.
Oprava kanálu na dešťovou vodu na zahradě u školy byla dokončena.
Stížnost Dany Navrátilové na umístění kontejnerů byla zodpovězena.
3. Vyjádření OV Jamné k návrhu rozpočtu na rok 2021
Na návrhy obyvatel Jamného a OV Jamné nebyl brán v rozpočtu zřetel.
V rámci zajištění kulturního rozvoje a zlepšení kvality života v Jamném, OV Jamné navrhl
investice, které se v rozpočtu nepromítli, například:
- vypracování projektu opravy komunikace 109C po přeložce vodovodního řádu v Jamenském
kopci (slíbeno panem starostou), u které stále hrozí riziko úrazu a škody na majetku
- zbourání bytu a rekonstrukce kuchyňky ve škole, která je potřeba pro zajištění kulturních a
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společenských akcí v obci (tato investice už byla v rozpočtu v loňském roce, ale byla zrušena)
- oprava parket ve spodní třídě ve škole (volební místnosti)
- spoluúčast na řešení problematiky nakládání s odpadními vodami v Jamném a tím zlepšování
kvality životního prostředí
4. Čističky odpadních vod
V Jamném vznikla občanská iniciativa, která se zabývá řešením problematiky nakládání
s odpadními vodami. OV Jamné byl dotazován touto iniciativou na stanovisko města Tišnova,
protože lidé v obci pozastavili řešení nakládání s odpadními vodami, neboť očekávají systémové
řešení ze strany města Tišnova, s předpokládaným využitím státních dotací, dle výzvy NPŽP č.
12/2019.
OV Jamné informuje, že byla na 5.11.2020 sjednána schůzka se zástupci města Tišnova, která
bohužel byla ze strany města zrušena z důvodu nemoci a vládních opatření.
OV bude požadovat nový termín schůzky ihned, jakmile to bude možné, případně navrhuje využití
moderních komunikačních prostředků, například videokonferenci, která může proběhnout ihned.
Občané jsou o vývoji situace průběžně informování.
5. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Při výjezdu HZS k nahlášenému požáru lesa v okolí Jamného měly hasičské vozy problém
s průjezdností a otočením se na návsi, kvůli nevhodně zaparkovaným vozidlům.
6. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 20:30 hodin.

2 ze 2

