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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 13.12.2021
Předkládá Procházka Jiří - předseda osadního výboru
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 8/2021 ze dne 3.9.2021, zápis č. 9/2021 ze dne 1.10.2021 a zápis č.
10/2021 ze dne 12.11.2021.

Zpracováno dne 29.11.2021
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Procházka Jiří
předseda osadního
výboru

Navrátil Aleš
místostarosta

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Gestor

Navrátil Aleš
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Jamné předkládá Zastupitelstvu města pravidelný zápis ze svého zasedání č.
8/2021 ze dne 3.9.2021, zápis č. 9/2021 ze dne 1.10.2021 a zápis č. 10/2021 ze dne
12.11.2021.

Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 08/2021 ze dne 3.9.2021 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Michal Suchomel, Jana Němcová, Jiří Odehnal, Alena Kožíková, Jan
Riedl
Omluveni: Luboš Navrátil, 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.

Návrhy do rozpočtu města Tišnova na rok 2022

4.

Údržba obce

5.

Informace od spolku K.R.A.J. o jeho plánech v obci

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jiří Procházka informuje, že byla vymalována kaplička zevnitř i zvenku a byly natřeny okenice.
Skruže k požární nádrži byly zakoupeny.
Paní vedoucí odboru majetku se v září přijede podívat na plochy, které sečou členové OV a spolku
K.R.A.J. a dále bude tuto problematiku řešit s členy OV Jamné.
Dne 4.9.2021 se začne budovat stání pro kontejnery v horním Jamném a bude vybagrován
odvodňovací kanál u křížku Na Padělku.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval členy OV o tématech a úkolech z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6
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3. Návrhy do rozpočtu města Tišnova na rok 2021
- rekonstrukce Jamenského kopce a odvodňovací průlehy
- plechová střecha nad WC v budově školy
- rekonstrukce střechy na budově školy
- plot kolem dětského hřiště
- čističky odpadních vod pro Jamné
- oprava plotu a schodů u školy (havarijní stav)
- vybudování mokřadů před požární nádrží + revitalizace prameniště ve Starém Jamném (využití
dotační výzvy ze státního fondu ŽP)
4. Údržba obce
Členové OV Jamné a spolku K.R.A.J. posekaly hřiště a jeho okolí.
Proběhl úklid kapličky.
Bylo posekáno dětské hřiště a proběhla údržba květin a keřů na návsi.
Je potřeba posekat trávu v okolí pamětních lip a u studánky.
5. Informace od spolku K.R.A.J. o jeho plánech v obci
Gabriel Kožík informuje o proběhlé akci Táborák, která se vydařila.
Spolek dále řeší obnovení místní knihovny a zároveň by chtěl obnovit činnost komunitní místnosti.
Spolek bude připravovat akci Starojamenský den, která je plánovaná na 23.10.2021, pokud to
vládní opatření dovolí.
Výlet spolku do Safari parku se zrušil kvůli malé účasti.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednese zápis do kroniky na příští schůzi OV.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jan Riedl informuje, že je nutné vyčistit vpusti do kanálu napříč Jamenského kopce.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 21:10 hodin.
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 09/2021 ze dne 1.10.2021 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Michal Suchomel, Jana Němcová, Jiří Odehnal, Alena Kožíková, Jan
Riedl, Pavel Němec, Oldřich Bednář
Omluveni: Luboš Navrátil
Hosté: předseda spolku Kožík G., Boháč D.
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 vedení města Tišnova na prodej budovy školy a případná výstavba jiné budovy

4.

Třídění odpadů v obci v následujících letech

5.

Údržba obce

6.

Informace od spolku K.R.A.J.

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Dne 20.9. se na zastupitelstvu města Tišnova projednávaly návrhy na změnu územního plánu.
Z pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Jamné u Tišnova vypustit zastavitelnou plochu Z87 pro veřejné
prostranství ozn, indexem (U) včetně vymezených veřejně prospěšných staveb ozn. indexem VDT
11 (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, místní komunikace, chodníky, včetně staveb a zařízení
s nimi souvisejícími) a celý pozemek p. č. 104/1 tak nechat vymezený jako stávající plochu
smíšenou obytnou ozn. indexem (SO). Toto veřejné prostranství mělo zajistit obslužnost
zastavitelné plochy Z11, která byla v návaznosti na zastavěné území vymezena jako plocha smíšená
obytná (SO).
V souvislosti s tím prověřit možnost vymezení náhradní plochy veřejného prostranství ze stávající
místní komunikace na pozemku p, č. 105, která by sloužila k obsluze plochy Z11 dopravní a
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technickou infrastrukturou. Předpokládá se, že tato plocha veřejného prostranství (U) by mohla být
nově vymezena přes pozemek p. č. 108/1, a dále přes pozemek p. č. 522/1 k ploše Z11, ve které se
nachází větší část tohoto pozemku p. č. 522/1.
Schůzka ohledně čističek s panem projektantem Matuškou byla naplánována na 29.9., ale z důvodu
nemoci byla přesunuta na 18.10.2021.
Do zimy proběhne vyčištění vpusti podél Jamenského kopce a zasypání příkopu štěrkem.
Dne 27.9. se paní Odehnalová, vedoucí odboru majetku, přijela podívat na plochy, které sečou
členové OV a spolku K.R.A.J. Byla požádána o posekání mezi podél Jamenského kopce.
S Jiřím Procházkou prošli problematická místa v Jamném.
Stání pro kontejnery v horním Jamném je vybudováno a byl doplněn kontejner na sklo.
Odvodňovací kanál u křížku Na Padělku je hotový.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval členy OV o tématech a úkolech z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
3. Návrh vedení města Tišnova na prodej budovy školy a případná výstavba jiné budovy
Spolek K.R.A.J. podal návrh na převedení knihovny pod správu spolku.
Jiří Procházka informoval o návrhu města Tišnova prodat budovu školy a postavit pro účely OV
Jamné a spolku K.R.A.J. novou budovu.
OV Jamné návrh prodiskutoval a v současné době nenachází vhodný pozemek pro výstavbu nové
budovy. Z toho důvodu požádá OV Jamné pana místostarostu Navrátila o další diskusi k tomuto
tématu.
Pokud by se budova prodávala, je nutné nejprve zajistit adekvátní náhradu, aby byl zajištěn kulturní
a sociální život v Jamném. Budova v současné době slouží k pořádání kulturních a společenský
akcí, součástí budovy je velký sál s pódiem, kde tyto akce probíhají. Nachází se v ní komunitní
místnost, kde probíhají kroužky pro děti i dospělé a také místní knihovna. Pravidelně budova slouží
k setkávání obyvatel a patři k občanské vybavenosti.
Každý měsíc zde probíhá zasedání OV Jamné a konají se zde volby.
4. Třídění odpadů v obci v následujících letech
Od 1.3.2022 budou občané v Tišnově dostávat navíc 2 popelnice, jednu na plast a jednu na papír.
Pokud se toto osvědčí, bylo by to v následujícím roce 2023 zavedeno i v Jamném.
OV Jamné s tímto návrhem souhlasí.
5. Údržba obce
Byla posekána tráva u pamětních lip republiky. Ještě je třeba posekat mez nad pamětními lipami.
Je potřeba posekat trávu u požární nádrže a uklidit stan.
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6. Informace od spolku K.R.A.J.
Spolek nadále jedná o tom, aby byla knihovna zřízena a převedena na spolek.
Dne 6.11. bude spolek organizovat výlet do Pelhřimova. V plánu je muzeum kuriozit a návštěva
Pivovaru v Jihlavě.
Spolek bude připravovat akci Starojamenský den, která je plánovaná na 23.10.2021, pokud to
vládní opatření dovolí.
Program:
- uctění památku padlým u pomníku
- čtení kroniky
- výstava fotografií
- burza knih
- kvíz pro děti a dospělé
- tombola
- kynologický klub
- ukázka terarijních zvířat
Brigáda na úklid školy a přípravu akce proběhne v sobotu 16.10.2021 od 9:00.
7. Zápis do kroniky
Paní Kožíková přednesla zápis do kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Je potřeba pokácet suchý strom u pomníku padlým, Jiří Procházka předá informaci.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 21:10 hodin.
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Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 10/2021 ze dne 12.11.2021 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Michal Suchomel, Jana Němcová, Jiří Odehnal, Jan Riedl, Pavel Němec
Omluveni: Alena Kožíková, Luboš Navrátil, Oldřich Bednář
Hosté: předseda spolku Kožík G., pan starosta Dospíšil, pan místostarosta Souček, pan
místostarosta Navrátil
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.

Případný prodej budovy školy a výstavba nové budovy

3.

Vyjádření OV k návrhu rozpočtu města Tišnova pro rok 2022

4.

Čističky odpadních vod

5.

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

6.

Informace spolku K.R.A.J.

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6

2. Případný prodej budovy školy a výstavba nové budovy
Jiří Procházka předal slovo členům vedení města Tišnova, aby OV přiblížili záměr prodeje budovy
školy.
Pan starosta informoval o tom, že pro Jamné je potřeba zajistit financování na opravu komunikace
v Jamenském kopci, odvodňovací průlehy a ČOV.
Prodejem budovy školy by bylo možné získat část financí na tyto akce.
Gabiel Kožík informuje o možnosti čerpat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na obnovu
místních komunikací (až do výše 70% a max. částky 10 mil. Kč) a rekonstrukce a přestavbu budov
(až do 70% a max. částky 20 mil. Kč).
Pan místostarosta Navrátil informuje OV Jamné, které pozemky vlastní město Tišnov v Jamném.
Jedinou vhodnou alternativou se jeví rozdělit dosavadní pozemek vedle budovy školy a vybudovat
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novou budovu na současné zahradě. Michal Suchomel upozorňuje, že v tomto případě by zanikla
jediná veřejná zeleň ve spodní části Jamného, kterou v současné době využívají děti i dospělí ke
sportování, hraní se psy apod., a která je také využívána při kulturních akcích v místní škole.
Gabriel Kožík se dotazuje, jestli byla vypracována studie, kolik by stála nutná oprava školy.
Pan místostarosta Navrátil odpovídá, že jelikož vedení města Tišnova zatím nemá jasné stanovisko,
co bude s budovou do budoucna, nenechalo město vypracovat žádnou studii.
Gabriel Kožík se dotazuje, jestli je budova z pohledu města v současné době málo využívaná.
Pan starosta odpovídá, že budova v Jamném není nedostatečně využívaná, ale město nemá finanční
prostředky na to, budovu zcela zrekonstruovat.
Jiří Procházka informuje o tom, že děti a mládež (z okolních obcí) by měly zájem o využití budovy,
ale nelze to z důvodu nedostatku sociálních zařízení. Pokud by se sociální zařízení v patře
zrekonstruovalo, dala by se budova takto využívat.
Jiří Procházka shrnuje, že OV Jamné od minulého zasedání OV toto téma aktuálně řeší a zatím
nevidí reálné východisko v podobě prodeje budovy školy a výstavby nové budovy.

3. Vyjádření OV k návrhu rozpočtu města Tišnova pro rok 2022
Jiří Procházka se dotazuje, proč je v rozpočtu vysoká částka na projekt na opravu Jamenského
kopce. Pan místostarosta Navrátil informuje, že částka je jednak na projekt na průlehy a také na
opravu Jamenského kopce. Z důvodu, aby byly nachystané projekty v případě, že by existovala
možnost dotačního titulu na některou z těchto částí.
Jana Němcová informuje o tom, aby byla v projektu zahrnuta i oprava „spodní části“ Jamenského
kopce. Pan starosta poděkoval za podnět a toto v projektu prověří.
Jiří Procházka se dotazuje, proč nejsou v rozpočtu zahrnuty čistírny odpadních vod.
Pan místostarosta Navrátil informuje o tom, že je potřeba vykomunikovat varianty se SVaK.
Nicméně, i když není tato položka není v rozpočtu, vedení města se jí bude nadále zabývat.
Jana Němcová se dotazuje na plot u dětského hřiště, plot je zahrnut v rozpočtu.
Michal Suchomel se dotazuje na opravu plotu a schodů u školy. Pan Navrátil informuje o tom, že
protože se jedná o havarijní stav, oprava proběhne ještě letos.
Usnesení: OV Jamné bere na vědomí návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022.
Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6
4. Čističky odpadních vod
Proběhla schůzka s panem Matuškou a na 1.12.2021 je naplánována další schůzka, na které budou
finančně ohodnoceny jednotlivé varianty.
5. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Dne 11.11. proběhlo zasypáním příkopu podél Jamenského kopce hrubým štěrkem a pročištění
vpustí.
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Od Padělku směrem na Paní horu byl navezen odval, který zpevní blátivý podklad cesty.
Pokácení suchého stromu u Pomníku proběhlo.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval členy OV o tématech a úkolech z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6

6. Informace od spolku K.R.A.J.
Gabriel Kožík informuje o aktuálním dění ve spolku K.R.A.J.
23.10. se konal Starojamenský den, akce měla mezi občany pozitivní ohlas.
Dne 6.11. proběhl výlet spolku K.R.A.J. do pivovaru v Jihlavě a do Pelhřimova na Muzeum
rekordů a kuriozit a muzeum strašidel.
Další plánovanou akcí je Lampionový průvod, který se bude konat v sobotu 20.11. a dále zdobení
Vánočního stromečku v sobotu 4.12.
Jiří Procházka se dotazuje, v jakém stavu je převedení knihovny na spolek K.R.A.J.
Gabriel Kožík se dotazuje, jestli bude spolku K.R.A.J. zapůjčen stan na kulturní akce.
Pan starosta se vyjádřil, že toto projednají a dají vědět.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jana Němcová informuje o tom, že po předchozí domluvě je pořád k dispozici výstava fotografií
v budově školy.
Pan starosta se dotazuje, jak členové OV Jamné hodnotí komunikaci s městským úřadem. Jiří
Procházka odpovídá, že v poslední době není v komunikaci problém.
Michal Suchomel informuje o tom, že dle informace od pana Vrtěla, je zažádáno o dotační titul na
kompostéry pro občany. Jakmile bude titul vypsán, budou moci občané žádat o kompostéry.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 20:50 hodin.
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