Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2018 ze dne 6.6.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Odehnal J., Riedl J., Bednář O.
Omluveni:
Hosté: Němec P.
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.

Rekonstrukce požární nádrže

4.

Pouť 2018

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
Přejezdy u rybníka jsou hotové i s odvodněním
Zametání cest proběhlo a lepení děr v silnicích bude během příštích měsíců.
Na rozcestník Jamenské stezky byla přidána maketa ptáka. Cedulky na stezku jsou hotové, ještě se
musí natřít. Pavel Komárek a Olin Bednář provedou ostříhání a přeznačení Jamenské stezky.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město zatím nedodalo.
Oschlou túji pokácíme před poutí.
Oprava polních cest je stále v řešení od města.
Na Kamenách zmizela černá skládka.
Pavel Němec vyměnil u studánky prasklou křidlici.
Stožáry na hřišti u rybníka zatím nejsou postaveny.
Ve škole byl statik a potvrdil možnost zbourání zdi ve spodní třídě. Společně s rekonstrukcí toalet
úprava proběhne do konce září.
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Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Rekonstrukce požární nádrže
Formou brigád proběhlo vyřezání části dna a, usazení drenážní trubky a umístění armatury na dno.
V sobotu 9.6. přijede domíchávač s betonem po 7. hodině a zabetonujeme dno. Je zamluvena
dvoumetrová vibrační deska. Stahovací hoblíky nakoupí Jan Riedl.
Michal Suchomel rozešle informace o brigádě e-maily.
V pátek 8.6.večer v 18:00 bude OV dochystávat armaturu.
Pavel Komárek bude po vybetonování chodit zalévat beton.
4. Pouť 2018
V pátek 15.6. od 18:30 bude brigáda na úklid před poutí.
V pátek 22.6. od 17:00 budeme stavět stany na pouť.
Uzavírka silnice bude od pátku od 17:00 do neděle do 12:00.
Michal Suchomel rozešle pozvánky a informace o uzavírce e-maily.
Pavel Komárek zajistí májky.
V sobotu 23.6. od 8:00 budeme chystat ostatní věci na pouť.
Na Jamenský ortel složíme básničku.
Balíčky pro děti nachystá Jiří Procházka.
Olin Bednář bude obsluhovat skákací hrad.
Nikola Marcelisová bude organizovat dětské soutěže.
Jana Němcová zajistí výzdobu kapličky.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka informuje o strategickém plánu z města Tišnova v letech 2021 – 2025.
Dotazník pro občany je v elektronické a papírové formě, občani jej vyplní a odevzdají elektronicky
na e-mail nebo papírově do schránky na domě Jiřího Procházky, č.p.1.
V říjnu proběhnou volby do zastupitelstva města, jejichž součástí budou volby do osadního výboru.
Jiří Procházka zjistí podrobnosti.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:45 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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