Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 4/2019 ze dne 12.4.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel,
Oldřich Bednář, Luboš Navrátil, Jan Riedl, Jiří Odehnal
Omluveni:
Hosté: Trnková I., Odehnalová Z., Bednářová I.
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.

Pálení čarodějnice

5.

Informace o činnosti komunitní místnosti

6.

Zhodnocení brigády na prořezání cest

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Oldřich Bednář udělal cenovou nabídku na pódium do školy, město ji schválilo a tak Oldřich
Bednář bude realizovat výstavbu pódia ve spodní třídě.
Situace s parkováním v obci se zatím nezlepšila. Michal Suchomel upozorní občany osobně.
Letos se bude v Jamném dělat nový vodovod, po ukončení prací na vodovodu proběhne oprava
komunikací.
Chatka na hřiště byla dodaná a na dvou brigádách ji členové OV a dobrovolníci postavili. Brigády
budou probíhat i dále.
Michal Suchomel informuje o cenách za pamětní tabulku pro lípy republiky. Bronzová tabulka
s nápisem vychází na cca 2500 Kč. Jan Riedl prověří možnost udělání z nerezu.
WC na pouť je zamluveno.
Na pouť máme zamluvený koňský povoz i s vožením dětí.
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Obor pozemků města Tišnova bude pravděpodobně souhlasit s odprodejem obecního pozemku. OV
Jamné s odprodejem nesouhlasí a bude argumentovat na zasedání zastupitelstva.
3. Rekonstrukce požární nádrže
Město Tišnov oslovilo další firmy ohledně zajištění betonování stěn požární nádrže, i přes neustálou
urgenci již od července 2018 pořád čekáme.
MěÚ Tišnov slíbil, že udělají vše pro to, aby v průběhu května betonování proběhlo.
Další brigády na dokončení chatky proběhnou v neděli 14.4. od 16:00 a v úterý 16.4. od 17:30
hodin.
4. Pálení čarodějnice
Čarodějnice proběhne 30.4.
Brigáda proběhne v sobotu 27.4. v 9:00.
Michal Suchomel rozešle pozvánku.
5. Informace o činnosti komunitní místnosti
Výlet do Pekla Čertovina se vydařil, ohlasy občanů jsou kladné.
OV Jamné děkuje Zdeně Odehnalové za vzorné vedení komunitní místnosti.
26.4.2019 bude promítání fotek z Thajska od Kožíkových.
6. Zhodnocení brigády na prořezání cest
Brigáda se vydařila, cestu se podařilo během jednoho dne prořezat a následující týden proběhlo
bagrování.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil informoval o zápisu do kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Jana Němcová informuje o nutnosti zalévat nově zasažené pamětní lípy a keře na návsi.
Oldřich Bednář informuje o tom, že koš v zastávce ještě není.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:20 hodin.
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