Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 10/2017 ze dne 6.9.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Motyčka K., Odehnal J., Navrátilová D.
Omluveni: Licehammerová Š.
Hosté: Němec P., Vítek J., Marcelisová N.
1. Zahájení, program zasedání
Jan Riedl – předseda 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.

Návrhy do rozpočtu na rok 2018

4.

Příprava Starojamenského dne

5.

Termíny akcí na rok 2018

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
Větší branky na fotbalové hřiště jsou objednané, prozatím jsou na hřišti malé branky.
Na polní cesty a cestu k rybníku se přijede podívat projektant a navrhne řešení odvodnění cesty
k rybníku.
Proběhlo čištění studen.
Předseda OV opakovaně kontaktoval pana Štarhu, který nereagoval na schůzku ohledně řešení
oprav objektu bývalé školy (oprava svodů, vybudování schodů za školou, vymalovat chodbu a horní
kabinet, rolety do spodní třídy, stoly do spodní třídy). Bude ho kontaktovat i nadále. Ve dny 20.10.21.10.2017 budou ve škole volby.
Oplocení hřiště je nachytáno, ale město nemá kapacity na realizaci.
Vpusť kanálu u vodárny byla urgována a je pořád opravena pouze částečně.
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Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Návrhy do rozpočtu na rok 2018
Budova školy: oprava spodních WC a zbourání stěny mezi spodní třídou a kabinetem
Oprava lesních cest.
Svítidlo na solární panel ke hřišti, sekačka na hřiště
Materiál na mobilní chatku na nářadí ke hřišti.
Oprava požární nádrže.
Výběh pro psy Na Padělku.
Oprava rozhlasu.
Oprava komunikací v Jamném.
Zavedení wifi do komunitní místnosti.
Usnesení: OV Jamné navrhuje výše uvedené body do rozpočtu na rok 2018.
Hlasováno: přítomni: 10, pro: 10

4. Příprava Starojamenského dne 2017
Program: začátek ve 14:00 hod.
1. uctění památky padlým
2. výstava fotografií – Jana Němcová
3. čtení z kroniky – Michal Suchomel + Dana Navrátilová cca 15 stránek (30 minut)
4. Jamenský kvíz
5. promítání videí z akcí OV Jamné
6. výstava historických motocyklů
7. jízda na koni pro děti a výstava koňských historických potřeb a vozů
8. vystoupení Kynologického klubu Tišnov
9. tombola s překvapením
10. oldies párty
Michal Suchomel nachystá pozvánku a do 11.9. pošle do Tišnovska
Brigáda na úklid školy proběhne v sobotu 14.10. od 9:00
5. Termíny akcí na rok 2018
Masopust 10.2.2018
Čarodějnice 30.4.2018
Jamenská pouť 23.6.2018
Jamenský táborák 25.8.2018 nebo 1.9.2018 (dle počasí)
Starojamenský den 27.10.2018
Silvestr 31.12.2018
6. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
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7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Olin Bednář navrhuje ořezat cestu k rybníku. Jan Riedl se domluví s majitelem pozemku na ořezání.
Jan Riedl upozorňuje na nutnost pravidelně sekat nově vysetou trávu nad Padělkem.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:50 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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