Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 3/2018 ze dne 7.3.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Riedl J., Bednář O., Komárek P., Navrátil L., Odehnal J., Suchomel M.,
Němcová J.
Omluveni: Navrátilová D.
Hosté: Vítek J., 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.

Doplnění Jamenského okruhu o další texty o vzniku názvů

4.

Brigáda prořezání cesty Rejholec

5.

Oprava požární nádrže

6.

Zápis do kroniky

7.

Informace o programu komunitní místnosti

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Na kácení stromů na návsi se vyřizuje povolení a do konce března by mělo kácení proběhnout.
Lípu na zasazení stromu svobody nám koupí město a zasadíme ji sami, nebudeme žádat o sazenici
z akce Strom svobody.
Uhlí do školy bylo dovezeno.
Kanál u vodárny není stále opraven.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Doplnění Jamenského okruhu o další texty o vzniku názvů
Doplnění názvů je nachystané. Jan Riedl se postará o vytisknutí a poté se cedulky rozvěsí.
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4. Brigáda prořezání cesty Rejholec
Termín brigády je 17.3. od 9:00 hodin u rozcestníku Na Padělku. S sebou pily, sekery, vidle, hrábě.
Občerstvení zajistíme. Michal Suchomel nachystá pozvánku a rozešle ji občanům.
5. Oprava požární nádrže
Nejprve musíme nádrž vypustit a vyčistit. Následně bychom opravili beton, popřípadě stěnu se
schodky, která je téměř rozpadlá, vystavili znovu. Nakonec bychom celou nádrž vylaminovali.
Oprava by probíhala formou brigád občanů Jamného.
Hlasováno o opravě: přítomni: 8, pro: 8
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil předá informace Daně Navrátilové.
7. Informace o programu komunitní místnosti
Nikola Marcelisová informuje o programu komunitní místnosti.
Výlet na Veveří byl podařený, kladné ohlasy jsou od mladé i starší generace. Mikrobus se podařilo
naplnit.
Výlety by chtěli pořádat častěji a i s větší účastí.
Pravidelně se konají schůzky s dětmi.
Plánují pravidelné sousedské besedy, každý měsíc nebo i častěji.

8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jana Němcová informuje o tom, že na Starojamenském dni bude retro výstava. Ať každý pohledá
doma nějaké předměty apod.
Při prohrnování cest v Jamném vznikají škody na cestách i okolních pozemcích. Informovat údržbu
aby byli opatrnější.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:10 hodin.

Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl
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