Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 9/2017 ze dne 2.8.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Motyčka K., Odehnal J., Licehammerová Š., Navrátilová D.
Omluveni:
Hosté: Malá M., Němec P., Vítek J., Trnka, V., Trnková, Marcelisová N.
1. Zahájení, program zasedání
Jan Riedl, místopředseda OV, přivítal přítomné v 19:10 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.

Výstavba laviček na fotbalovém hřišti

4.

Jamenský táborák 2017

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 11, pro: 11
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jan Riedl informuje o nutnosti uklidit hromadu nepořádku za hřištěm na soukromém pozemku.
Luboš Navrátil zjistí majitele soukromého pozemku a OV Jamné s ním bude řešit úklid.
Článek do Tišnovska o pouti je hotový.
Město Tišnov nabídlo branky na hřiště velikosti 160x160 cm. OV navrhuje na hřiště větší branky,
prozatímně by se daly využít i ty malé.
Oplocení hřiště je v jednání.
Tomáš Ondra věnoval Jamnému lavičku a umístil ji na dětské hřiště.
Vyčištění studen bylo urgováno panu Drhlíkovi.
Vpusť kanálu u vodárny je zatím opravena pouze částečně.
Usnesení: Místopředseda Jan Riedl informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Výstavba laviček na fotbalovém hřišti
Lavičky jsou hotové, je nutné udělat brigádu na výstavbu laviček.
Brigáda proběhne v sobotu 19.8.2017 od 9:00 hod.
Viktor Trnka informuje obyvatele Jamného.
4. Jamenský táborák 2017
Jamenský táborák proběhne v sobotu 26.8.2017 od 17:00.
Program: v 17:00 zahájení pro děti, od 18:00 fotbalový zápas dospělých.
Dřevo na táborák se nachystá při výstavbě laviček.
Michal Suchomel nachystá pozvánku a rozešle maily.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
OV navrhuje úpravy na škole: oprava svodů, vybudování schodů za školou, vymalovat chodbu a
horní kabinet, rolety do spodní třidy, stoly do spodní třídy.
OV navrhuje z peněz na opravu cest opravit cestu k požární nádrži.
Opravu požární nádrže řeší Jan Riedl s paní Schneiderovou.
Jedna lavička z dětského hřiště se přesune ke škole.
Jiří Procházka informuje, že byla provedena kontrola obsahu kontejnerů. Do nádob na papír nepatří
papírové utěrky a kartony. Michal Suchomel upozorní občany mailem.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:15 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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