Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 2/2019 ze dne 1.2.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Jiří Odehnal,
Michal Suchomel
Omluveni: Oldřich Bednář, Luboš Navrátil
Hosté: Trnková I., 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
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Masopust 2019

4.

Brigáda prořezání cest

5.

Vyjádření OV k prodeji části pozemku na Kamenách

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Koš u zastávky Oldřich Bednář vysypává.
Uhlí do školy bylo dovezeno.
Město Tišnov přislíbilo vymalovat chodbu a opravit schody ve škole.
Oldřich Bednář zpracuje cenovou nabídku na pódium ve škole.
Pan Drhlík přislíbil objednání bednění na požární nádrž.
Byly přislíbeny 2 objímky na odpadkové pytle.
Pódium na pouť je zamluveno, uzavírka silnice je zařízena.
Inspiro bude rádo vystupovat na Jamenské pouti.
Oprava vodovodu v Jamenském kopci by měla proběhnout v letošním roce.
Alena Kožíková nachystala upozornění občanům ohledně nesprávného parkování, toto vytiskne a
Jana Němcová je roznese do schránek. Michal Suchomel rozešle e-maily.
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3. Masopust 2019
Termín 2.3.2019.
Začátek bude v 9:30 na Hajánkách.
Zábava bude na Hajánkách v sále kulturního domu.
4. Brigáda prořezání cest
OV se byl podívat na cestu od Jamenské nádrže podél potoka k Rohozci.
Jiří Procházka projedná možnosti s vedením města.
Termín určíme na příští schůzi.
5. Vyjádření OV k prodeji části pozemku na Kamenách
Usnesení: OV Jamné doporučuje zastupitelstvu Města Tišnova část parcely 815/1 neprodávat
z důvodu dostatečné průjezdnosti cesty, přístupu na obecní pozemky a přístupu k dalším
nemovitostem.
Pozemkové určení je navíc druhu ostatní komunikace.
Hlasováno: přítomni: 7, pro: 6, proti: 0, zdrženo: 1 (Jiří Procházka)
6. Zápis do kroniky
Alena Kožíková přednesla zápis do kroniky k případným připomínkám a bude informovat Luboše
Navrátila o připomínkách.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Dita Čikovová předala do komunitní místnosti knihu vlastní tvorby. Ráda by ji osobně představila
v komunitní místnosti. Termín upřesníme.
Zdena Odehnalová informuje, že pravidelně každý pátek bude otevřená komunitní místnost.
V sudé pátky pro děti a v liché pátky pro širokou veřejnost, včetně otevřené knihovny.
Na jaře naplánujeme obecní výlet.
Michal Suchomel se zeptá na pamětní cedulku k lípám.
Michal Suchomel zjistí možnosti online úložiště pro OV Jamné.
Upozorňujeme občany, aby si po volně běhajících domácích mazlíčcích uklízeli výkaly.
8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 20:50 hodin.
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