Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 7/2018 ze dne 4.7.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Komárek P., Navrátil L., Suchomel M., Němcová J., Navrátilová D.,
Riedl J.
Omluveni: Odehnal J., Bednář O.
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.

Zhodnocení akce Pouť 2018

4.

Rekonstrukce požární nádrže

5.

Zápis do kroniky

6.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

7.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Michal Suchomel rozešle dotazníky o strategickém plánu města e-mailem , papírovou formu
dotazníku naleznou občané v Tišnovsku a odevzdat je můžou do poštovní schránky na domě Jiřího
Procházky, č.p. 1. Termín pro vyplnění je do konce července.
Cedulky na stezku jsou hotové, Jan Riedl je natře a opálí.
Popelnici nebo koš u autobusové zastávky město zatím nedodalo.
Oschlou túji na návsi jsme pokáceli před poutí.
Oprava polních cest je stále v řešení od města.
Stožáry na hřišti u rybníka bude urgovat Jiří Procházka na městě, protože 25.8. pořádáme na hřišti
fotbalový turnaj a je potřeba mít stožáry postavené.
Rekonstrukce školy by se měla stihnout do voleb v říjnu.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
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3. Zhodnocení akce pouť Pouť 2018
Pouť proběhla i nepřízeň počasí dobře.
Program byl pestrý a občané spokojeni.
Článek do Tišnovska o pouti napíše Luboš Navrátil.
4. Rekonstrukce požární nádrže
V sobotu 9.6. přijel domíchávač s betonem a zabetonovali jsme dno.
Do konce měsíce července musíme dodělat armatury, vybetonovat dno brouzdaliště, odkopat
dokola beton, prorazit odtok a koupit novou odtokovou rouru a uzávěr, nachystat rouru na přepad.
Asi v půlce prázdnin bude zapůjčeno bednění, během víkendu bychom ho postavili a nachystali na
betonování stěn a věnce.
5. Zápis do kroniky
Provede Dana Navrátilová.
6. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Luboš Navrátil poseká trávu za školou.
Jan Riedl s Romanem Kohoutkem posekají hřiště.
U studánky jsme umístili nový nerezový hrnek.
Do 13.8. je potřeba poslat pozvánku na Starojamenský den do Tišnovska.
5. a 6.10. proběhnou volby do zastupitelstva města, jejichž součástí budou volby do osadního
výboru.
Na Jamenský táborák 25.8. bychom pořádali fotbalový turnaj.
7. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:30 hodin.

Jiří Procházka:
Zkontroloval: Jan Riedl
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