Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 6/2019 ze dne 7.6.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Alena Kožíková, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel,
Oldřich Bednář, Luboš Navrátil, Jiří Odehnal
Omluveni: Jan Riedl
Hosté: Trnková I., Odehnalová Z., Pokorný B., Recht J.
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 tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Jamenská pouť 2019

4.

Rekonstrukce požární nádrže

5.

Pozemek Kamena

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Odpadkový koš na zastávce už je dodaný. Oldřich Bednář má klíč a bude ho vysypávat.
Situace s parkováním v obci se zlepšila, prozatím je uspokojivá.
Jan Riedl prověří možnost udělání pamětní tabulky pro lípy republiky z nerezu. Bronzová tabulka
s vyřezaným nápisem vychází na cca 2500 Kč.
Zametání cest proběhlo.

3. Jamenská pouť 2019
Michal Suchomel vytiskl ve spolupráci s Oldřichem Bednářem pozvánky na pouť a členové OV je
rozvěsí a rozdají.
Program máme nachystaný, vystoupení jsou zamluvena.
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Michal Suchomel rozešle upozornění o uzavírce návsi (28.6. – 30.6.) a zákazu parkování na návsi
(27.6. – 30.6.).
Brigády proběhnou v pátek 28.6. od 17:00 stavění stanů, v sobotu 29.6. od 8:00 chystání pouti,
v neděli 30.6. od 9:00 úklid.
4. Rekonstrukce požární nádrže
Požární nádrž je zabedněna a v sobotu 8.6. od 7:00 proběhne brigáda na betonování. Přijede
domíchávač a pumpa a budou se betonovat stěny. Vibrátor je zajištěný.
Po zabetonování se objedná barva a žebřík.
5. Pozemek Kamena
Město Tišnov se rozhodlo neprodat celý pozemek na Kamenách, ale zvažuje odprodat část
pozemku, která nebude přímo zasahovat do cesty.
Osadní výbor Jamné trvá na původním stanovisku a nesouhlasí s prodejem pozemku na Kamenách,
kvůli zajištění průjezdnosti po obecní cestě.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil do příští schůze nachystá zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Zdena Odehnalová informuje o tom, že klíče od chatky u rybníka budou u Jiřího Procházky, Pavla
Němce a Zdeny Odehnalové (tel. 721 081 525) k zapůjčení. V chatce jsou balóny a pálky.
Jiří Recht informuje o tom, že cesta od lípy k rybníku je částečně na jeho pozemku a je nutné udělat
výměnu s městem za jiný pozemek dle dohody.
Jana Němcová informuje o nutnosti opravit schody u pomníku.

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 21:00 hodin.
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