Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 11/2017 ze dne 4.10.2017 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Navrátil L., Komárek P., Riedl J., Bednář O., Suchomel M., Němcová J.,
Navrátilová D., Licehammerová Š
Omluveni: Odehnal J., Motyčka K.
Hosté: Němec P., Vítek J., Vítková
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – 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.

Brigáda 14.10.2017 na úklid školy a okolí

4.

Starojamenský den 2017

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oprava školy byla urgována u pana Šikuly, protože pan Štarha nekomunikoval, zatím žádné opravy
neproběhly.
Jan Riedl informuje, že tabulky ke směrovkám jsou v tiskárně, vybere se varianta pozadí a do
14.10.2017 se tabulky namontují.
Velké branky jsou na fotbalovém hřišti smontované, proběhla brigáda a zároveň se i posekla tráva u
studánky.
Návrh rozpočtu byl předán městu Tišnov.
Oplocení hřiště je nachytáno, ale město nemá kapacity na realizaci, pokud se nestihne postavit letos,
tak nejpozději příští rok na jaře.
Vpusť kanálu u vodárny je stále opravena pouze částečně.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Brigáda 14.10.2017 na úklid školy a okolí
Brigáda začne v 9:00 u školy.
Proběhne úklid školy, mytí oken, vyřezání náletových dřevin kolem pomníku, posečení trávy.
Na úklid kolem pomníku budou potřeba hrábky, nůžky.
V pátek 13.10.2017 v 17:00 proběhne brigáda na sečení trávy nad Padělkem.
4. Starojamenský den 2017
Věnec je objednán na městě.
Fotky na výstavu jsou vytištěné.
Čtení z kroniky bude na cca 20 minut.
Vystoupení Tišnovského kynologického klubu bude zajištěno.
Jamenský kvíz bude z dávné i blízké minulosti. Do brigády si nachystáme otázky.
Do tomboly každý člen OV donese nějakou cenu.
V sobotu 28.10. od 9:00 budeme chystat ve škole.
Na občerstvení bude guláš a párky v rohlíku.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jana Němcová upozorňuje na nefunkční lampu u zastávky.
Michal Suchomel informuje o projektu posílení vodovodu na Hajankách, vodovod by se měl
posilovat z vodovodního řádu Jamného. Projekt řeší vodárny.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:30 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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