Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 9/2016 ze dne 3. 8. 2016 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Suchomel M., Navrátil L., Komárek P., Němcová J., Navrátilová D.,
Motyčka K., Bednář O.,
Omluveni: Riedl J., Odehnal J., Licehammerová Š.
Hosté: Němec P., Trnka V., Vítek J., Fojtíková K.
1. Zahájení
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.

Návrhy do rozpočtu pro rok 2017

4.

Staré názvy v Jamném

5.

Návrhy na akci související s 28. říjnem

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
Realizace hřiště u rybníka byla přislíbena po prázdninách.
Bude probíhat oprava okapů na škole + oprava zatékání.
3. Návrhy do rozpočtu pro rok 2017
1. Oprava komunitní místnosti + schodů na dvorek.
Oprava komunitní místnosti byla vypočtena na 227 250 Kč bez DPH.
Letos celková realizace neproběhne, proto navrhujeme tuto položku do rozpočtu na příští rok.
Jednalo by se o kompletní rekonstrukci: osekání a úprava zdiva, vnitřní a vnější omítky, postřik
podlah, plastová okna, dveřní zárubně, vchodové a vnitřní dveře, tepelné izolace, dřevostavby,
dlažba a obklady, elektromontáž.
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Navrhujeme přidat vodorovnou izolaci zdiva (kvůli vlhkosti) a opravit schody do dvora.
Schody na dvorek – cca. 20 000 Kč.
Vybavení komunitní místnosti: pohovka, sedáky, arte vybavení, hry – cca. 40 000 Kč.
2. Oprava lesních cest – návrh 200 000 Kč.
3. Oprava požární nádrže – zatím není celková kalkulace od firmy.
4. Automatické zvonění v kapličce – cenovou kalkulaci zjistí Komárek P. do 4.8.2016

4. Staré názvy v Jamném
Procházka J. donesl ukázku cedulek. Všechny cedulky jsou nadepsané, do konce srpna budou
hotové. Mapu chystá Š. Licenhammerová, doplnily se do ní známé názvy. Probíhá upravení
formátu.

5. Návrhy na akci související s 28. říjnem
Akce se bude konat v pátek 28. října od 14:00 hod (státní svátek).
Program: Otevření naučné stezky „Po starých názvech Jamného“.
Uctění památky padlým v 1. sv. válce.
(výstava starých motorek – O. Bednář)
Výstava fotografií.
Čtení z kroniky Jamného.
Koštování specialit z úrody (ovoce, pálenice, štrúdl).
Přátelské posezení s hudbou.
M. Suchomel nachystá plakát a pozvánky.

6. Zápis do kroniky
Provede D. Navrátilová.

7. Různé (podněty, dotazy, připomínky,…)
Navrhujeme vymalovat vrchní třídu ve škole + kabinet vedle. Prozatímně se přesune knihovna tam.
Všichni přítomní souhlasí.
Článek do Tišnovska o pouti napíše Navrátilová D. Článek o studánce dodá do 14.9. K. Motyčka.
Jamenský táborák se bude konat 27.8. od 19:00 hod. V pátek 26.8. od 18:00 bude chystání dřeva.
Pivo + limo, klobásy SMS objednávkou.
Strhnutí hrany na návsi kvůli zajištění lepšího odtoku vody proběhne současně s realizací hřiště.
Prosíme město o vyčištění studen.
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8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:30 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Luboš Navrátil
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