Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 1/2019 ze dne 4.1.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Oldřich Bednář, Alena Kožíková, Luboš Navrátil, Jana Němcová, Pavel
Němec, Jiří Odehnal, Michal Suchomel
Omluveni: Jan Riedl
Hosté: Kožík G., Odehnalová Z.
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
Luboš Navrátil

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o dění v obci před schválením nového OV

3.

Seznámení OV s rozpočtem města Tišnova pro rok 2019

4.

Výsledek zpracování strategického plánu města pro případná vyjádření OV

5.

Plány OV pro rok 2019

6.

Brigáda na tradiční prořezávání cest

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o dění v obci před schválením nového OV
Před schválením nového OV se stihly dokončit všechny přislíbené položky: světla na hřiště jsou
zakoupena, zahradní domek na hřiště je objednaný, okapy a svody na škole jsou opravené.
Bednění na stěny požární nádržě se vloni nestihlo zajistit, hned začátkem roku bude provedena
objednávka u firmy.
3. Seznámení OV s rozpočtem města Tišnova pro rok 2019
V rozpočtu na rok 2019 jsou pro Jamné 2 položky:
- Oprava místních komunikací
- Oprava polních cest
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4. Výsledek zpracování strategického plánu města pro případná vyjádření OV
Ve strategickém plánu 2021 – 2025 jsou konkrétně pro Jamné opravy místních komunikací.
Jiří Procházka pošle členům OV detailní dokumenty ke strategickému plánu.
5. Plány OV pro rok 2019
Dokončení rekonstrukce požární nádrže a jejího okolí.
Kulturní akce: Masopust, Čarodějnice, Pouť, Táborák, Starojamenský den, Lampionový průvod,
Barborka, Silvestr.
Oprava schodů a okolí u studánky Jamněnky.
6. Brigáda na tradiční prořezávání cest
Máme 2 návrhy na prořezání cest:
1. od požární nádrže směrem na Rohozec vedle „Žlebu“
2. cesta od „Kamen“ k „Paní hoře“
Na schůzi OV v únoru se OV rozhodne, kterou cestu budeme prořezávat a kdy (únor, březen).
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil převezme zapisování kroniky po Daně Navrátilové.
Od příští schůze bude pravidelně přednášet zápis do kroniky k případným připomínkám.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jiří Procházka informuje, že koš u zastávky je zakoupený, ale bude umístěný až po rozmrznutí.
Oldřich Bednář bude koš pravidelně vysypávat.
Luboš Navrátil navrhuje pořídit k požární nádrži držáky na odpadní pytle.
Pavel Němec se ptá na stav opravy vodovodu. Stavební povolení by mělo být platné do konce roku
2019. Jiří Procházka prověří na MěÚ Tišnov.
Michal Suchomel provede aktualizaci internetových stránek a přidá fotky k jednotlivým akcím.
Odstrojení vánočního stromku proběhne v sobotu 12.1. od 17:30 hod.
Jamenská pouť proběhne 29.6.2019. Je potřeba zařídit uzavírku obce a zapůjčení pódia a stolů.
Zeptáme se Inspira na účast v programu pouti.
Jiří Procházka zajistí uhlí do školy.
Jiří Procházka informuje o problému s průjezdem obcí kvůli parkování aut. Alena Kožíková napíše
upozorňující dopis a dáme ho občanům, kterých se to týká.
Dostali jsme vytištěný uzemní plán ve velkém formátu. Oldřich Bednář zajistí lamino jako podklad
pro vyvěšení.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:50 hodin.
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