Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 4/2017 ze dne 1.3.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Motyčka K., Odehnal J., Suchomel M.,
Licehammerová Š., Němcová J., Navrátilová D., Komárek P., Bednář O.
Omluveni:
Hosté: Němec P.,Trnka V., Vítek 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
Jan Riedl

Program jednání :
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Zhodnocení akce Masopust 2017

4.

Brigáda

5.

Využití budovy školy

6.

Pouť 2017

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Šárka Licenhammerová informuje, že je objednané sportovní vybavení (šipky, pálky, míčky,
balóny) a společenské hry do komunitní místnosti.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11

3. Zhodnocení akce Masopust 2017
Akce byla tradičně úspěšná, průvod se vydařil. Fotky jsou na stánkách www.jamne-tisnov.cz.
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4. Brigáda
Brigáda bude v sobotu 4.3. od 9:00 hodin. Budou se kácet dřeviny na místě bývalé skládky. Občané
byli informování, občerstvení zajistíme.
Usnesení: OV souhlasí s programem brigády.
Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11
5. Využití budovy školy
Inspiro zvažuje jen částečné využívání budovy školy. Plánuje školu využívat přibližně 5x ročně na
různé akce. Inspiro informuje o možném využití dotace a je ochotno být nápomocné OV Jamné
s tímto pomoci. Je nutná rozsáhlá koncepce o využívání školy. Zvažujeme probourat stěnu mezi
kabinetem místnosti v přízemí, aby zde mohli probíhat například plesy, zábavy, apod. V prvním
patře bude komunitní místnost, na půdě možnost přespávání, v bývalém bytě potom kancelář a
místnost pro OV.
Každý člen OV pošle Jiřímu Procházkovi do týdne návrhy na využívání školy.
Usnesení: OV souhlasí s dalším řešením využití školy.
Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11

6. Pouť 2017
Pódium, malý stan a lavičky zajistí Jiří Procházka u města Tišnova.
Karel Motyčka zajistí stany a lavičky z Lomničky.
Na hudbu se zeptáme skupiny MIX Hajánky.
Skákací hrad zajistí Olin Bednář.
Uzávěrka návsi je zajištěna na policii.
Do příští schůze si promyslíme kulturní program a občerstvení.
7. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová a Luboš Navrátil.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka navrhuje přidat cedulky na rozcestník Na Padělcích. Na brigádě 4.3. promyslíme
návrhy.
Jiří Procházka navrhuje udělat z kmenů lavičky u rybníka. Detaily vyřešíme na brigádě u rybníka
nebo na čarodějnici.
Dana Navrátilová upozorňuje, že kanál před č.p. 9 a 12 je nefunkční.
Olin Bednář informuje, že jsou poškozené mříže na vpustích u vodárny.
OV se zavazuje vyřezáním náletových dřevin podél jamenského kopce, pověřuje tím Pavla Němce.
Větve zasahují do ochranného pásma NN.
Luboš Navrátil navrhuje příští brigádu u hřiště – vyřezat náletové dřeviny u lesa.
Šárka Licenhammerová informuje o založení facebookové skupiny Jamné.
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9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV v 20:20 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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