Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 5/2017 ze dne 5.4.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Motyčka K., Odehnal J.,
Suchomel M., Němcová J., Komárek P.
Omluveni: Licehammerová Š., Navrátilová D.,
Hosté: Němec P., Vítek J., Štelcl O., Dvořáčková A.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michal Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Pouť 2017

4.

Pálení čarodějnic 2017

5.

Informace o jednání k využití budovy školy

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
OV uskutečnil brigádu na vyčištění bývalé skládky u Jamenského okruhu. Během následujících dnů
by mělo být místo srovnáno bagrem od města Tišnov. Vpusť kanálu u vodárny bude opravena.
Kanál u č.p. 9 bere město na vědomí a bude sledovat situaci. U rybníka se budou dělat branky.
Brigáda na zasetí trávy proběhne v pátek v 18 00 hod za vhodného počasí. Proběhlo vyřezání dřevin
podél Jamneského kopce.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
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3. Pouť 2017
Pódium, lavice, stoly a stany jsou zamluvené.
Město přislíbilo skákací hrad a WC.
Program: 14:00 mše svatá, Jamneský ortel, zábava pro děti: soutěže, kreslení na obličej, jízda na
koni, skákací hrad, pro odvážné dospělé: Jamenský trojboj o ceny, vystoupení Tišnovského
pěveckého sboru, ukázky kovářské práce, ukázky řezbářské práce, houslista, taneční zábava.
Občerstvení: grilovaná kýta
4. Pálení čarodějnic 2017
Dřevo se bude chystat v neděli 30.4. od 9:00 hod.
Na občerstvení se koupí bečka piva, jídlo si přinese každý s sebou.
5. Informace o jednání k využití budovy školy
OV poslal podměty na město ohledně dotací. Na celou opravu školy pravděpodobně nelze získat
jednorázově dotaci, pokud bude město Tišnov souhlasit, bude se žádat postupně. Dotace se musí
podávat do listopadu a v únoru se schvalují.
Naše návrhy na využití:
- bývalý byt - na stálé využití OV Jamné – pravidelné schůze, kancelář
- třída v přízemí – společenské akce
- třída v 1. patře – komunitní místnost
- využití školy obecně: akce OV Jamné, pobyty dětí, školy v přírodě, setkávání hudebníků,
workshopy, setkávání seniorů, klub zahrádkářů, projekce filmů, výstavy, tělesné aktivity,
apod.
Usnesení: OV Jamné pověřuje předsedu a místopředsedu OV dalším jednáním s městem Tišnov
ohledně využití dotací.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9

6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
Navrátil Luboš předá informace o zápisu do kroniky Daně Navrátilové.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
OV rozšíří ukazatele na rozcestníku na začátku Jamenského okruhu – termín do pouti.
Petice na posílení tlaku vody byla předána předsedovi, petice na posílení mobilního signálu
místopředsedovi.
Jana Němcová informuje o plánované besedě se sousedy o Francii předběžně na 12.5.
Anežka Dvořáčková informuje o přemnožení koček. Ve spolupráci s JMK probíhá projekt na
kastrace koček, projekt bude spolufinancován od kraje. Je nutné, aby Jamné vyjádřilo oficiální
zájem se zúčastnit projektu. Kastrace koček nejen snižuje populaci, ale předchází i prevenci nemocí.
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Kastrace probíhá veterinářem a součástí poplatku je i regenerace kočky po zákroku – cca. 10 dnů.
Michal Suchomel bude informovat OV Hájek – Hájánky.
Invazivní rostliny v Jamném: křídlatka, netýkavka – informovat občany na nástěnce.
Usnesení: OV souhlasní s plošným kastrováním koček, majitelé koček se můžou hlásit u Anežky
Dvořákové na mailu platyzek@seznam.cz, nebo tel. 720 304 555. Poplatek – spoluúčast 150 Kč za
kočku a 100 Kč za kocoura. Obecní odchyt koček za účelem kastrace proběhne od 20.4. do 30.4. na
katastru obce Jamné.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:40 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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