Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2017 ze dne 3.5.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Motyčka K., Suchomel M.,
Němcová J., Komárek P., Licehammerová Š., Navrátilová D.
Omluveni: Odehnal J.
Hosté: Němec P., Vítek J., Trnka, V.
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.

Jamenská pouť 2017

4.

Úprava bývalé skládky

5.

Vybudování laviček na hřišti u rybníka

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Informace o opravě školy: probíhají jednání s městem o možnostech dotace na opravu školu. Na
komunitní část jsou nesplnitelné nároky. Možná je eventualita tábořiště pro děti, popřípadě jiné
podobné využívání. Nejnutnější je oprava sociálních zařízení, aby bylo možné provozovat
komunitní místnost a pořádat společenské akce.
Do konce května bude hotové zvonění v kapličce a zásuvka na vánoční stromek.
Vpusť kanálu u vodárny ještě není opravena.
U rybníka se budou dělat branky.
Ukazatele na rozcestníku na začátku Jamenského okruhu jsou ve výrobě.
Petice za posílení tlaku vody byla předána místostarostovi Tišnova.
Kastrace koček občanů proběhla u zájemců.
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Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10
3. Pouť 2017
Program pouti dle letáku:
- v jednání je vystoupení dětí z Inspira
- vystoupení tišnovského pěveckého sboru není zatím jisté
Program pošleme do Tišnovska.
4. Úprava bývalé skládky
Místo bývalé skládky je srovnáno. Je potřeba ještě projít okolí a vybrat zbytky odpadků a potom
zasít trávu. Brigáda proběhne ve středu 10.5. v 18:00 hod.
5. Vybudování laviček na hřišti u rybníka
Lavičky bychom udělali z tvrdého dřeva a necháme je rozříznout na pile napůl, potom se zaříznou
na špalky a potřou se fermeží. Laviček budeme potřebovat asi 10 ks. Až budou nachystané lavičky,
domluví se termín na brigádu.
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Tomáš Ondra daruje Jamnému lavičku, umístíme ji u rozcestníku.
Paní Bednářová slaví 70 let, OV Jamné jí půjde popřát.
Jana Němcová připomíná, že by bylo nutné umístit opět lávku přes potok od rybníka směrem
k Rohozci. Udělá se zároveň na brigádě u rybníka.
Jana Němcová informuje o besedě s občany Francie, jak ji možná neznáte, dne 12.5.
Michal Suchomel informuje o cyklozávodu Hajánecké kolečko, který bude 13.5.2017 od 10:00 hod
na Stanoviskách.
Jan Riedl navrhuje udělat u začátku stezky oplocený výběh pro psy.
Hlasováno o výběhu pro psy: přítomni: 10, pro: 5, proti: 2, zdrženo: 3
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:40 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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