Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 8/2017 ze dne 5.7.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Motyčka K., Odehnal J.
Omluveni: Licehammerová Š., Navrátilová D.
Hosté: Němec P., Vítek J., Vítková, Trnka, V., Marcelisová N.
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 Jamenské pouti 2017

4.

Zápis do kroniky

5.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

6.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Vyčištění studen bylo nahlášeno panu Drhlíkovi.
Vpusť kanálu u vodárny je zatím opravena pouze částečně.
Na dětském hřišti budou pravděpodobně zasazeny keře, aby se na něm nedalo parkovat.
Budování hřiště u rybníka je dále urgováno na městě, rádi bychom měli hřiště do akce na konci
prázdnin.
Vybudování zrcadla u dětského hřiště bylo projednáno na městě, zrcadlo by musela řešit dopravní
policie. Zatím budeme situaci monitorovat a uvidíme další vývoj.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Zhodnocení Jamenské pouti 2017
Pouť byla zatím nejúspěšnější ze všech.
Účast byla hojná, program se všem hostům líbil.
Osadní výbor mrzí, že se nezúčastnil nikdo z vedení města Tišnova.
Článek o pouti do Tišnovska napíše Jana Němcová.
4. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová, Luboš Navrátil předá informace.
5. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Odehnal informuje o nutnost ořezání smrků na návsi. Situaci budeme řešit na podzim v době
vegetačního klidu.
Jana Němcová informuje o stavu opravy vodovodu, stavební povolení na opravu vodovodu od
vodárny po pomník bude prodlouženo o 2 roky, jinak by končilo 9/2017.
Olin Bednář informuje, že po jednání s paní Schneiderovou z vodáren zjistil, že v Jamném není
žádný funkční hydrant. Proto OV Jamné bude žádat o opravu požární nádrže.
6. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:00 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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