Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 9/2019 ze dne 13.9.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Jana Němcová, Pavel Němec, Luboš Navrátil, Jiří Odehnal,
Alena Kožíková
Omluveni: Michal Suchomel, Oldřich Bednář
Hosté: Odehnalová Z., Kožík G., Pospíšilová K., Trnková I., Pokorná A., Pokorný B.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka, předseda OV, přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Jan Riedl
Luboš Navrátil

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Rozpočet města Tišnova na rok 2020

4.

Starojamenský den

5.

Plán kulturních akcí na rok 2020

6.

Fungování komunitní místnosti na podzim 2019

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Odpadkové koše na hřiště jsou dodané.
Pamětní tabulky pro lípy republiky dodá Tomáš Ondra jako sponzorský dar.
Jan Riedl informuje o tom, že nerezový žebřík na koupaliště je zhotoven a nainstalován.
Schody u pomníku jsou opravené.
Město Tišnov přislíbilo opravu cesty ke Žlebu.
Lékárnička do chatky u požární nádrže byla dodaná.
OV pověřuje předsedu Jiřího Procházku, aby se dotázal vedení města, proč je problém
v Tišnovských novinách otisknout informace o kulturních akcích, které se konají v Jamném.
OV pověřuje předsedu Jiřího Procházku, aby zjistil u vedení města, z jakého důvodu byla stažena
částka 700 000 Kč ze schváleného rozpočtu města Tišnova, která byla určena na opravu polních
cest v Jamném. Tato oprava měla, mimo jiné, vyřešit problém s vodou z přívalových dešťů a
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naplavování bahna do obce.
3. Rozpočet města Tišnova na rok 2020
-

Obložení věnce požární nádrže, materiál 60 000 Kč.
Oprava místních komunikací a polních cest, pokud nebude uskutečněna letos
Oprava školy:
o oprava kuchyňky a demolice bývalého bytu v hodnotě 250 000 Kč
o vybavení kuchyňky 50 000 Kč
o oprava chodby: schody a linoleum 30 000 Kč, výmalba 30 000 Kč
o kamna a vyvložkování komínu 40 000Kč

4. Starojamenský den
Starojamenský den se bude konat 26.10.2019. Program a občerstvení zajistí OV.
5. Plán kulturních akcí na rok 2020
Pálení čarodějnic 30.4.2020 - 1.5.2020
Pouť 27.6.2020
Táborák 22.8.2020 nebo 29.8.2020
Starojamenský den 24.10.2020
Zdobení vánočního stromečku 5.12.2020
Silvestr 31.12.2020
6. Fungování komunitní místnosti na podzim 2019
V září a říjnu bude komunitní program na hřišti v Jamném.
Po přechodu na zimní čas bude komunitní místnost fungovat pravidelně, pro děti i dospělé v budově
školy.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky k připomínkám.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Úklid stanu u požární nádrže proběhne v neděli 15.9.2019 v 18:00
OV Jamné upozorní občany o nutnosti čipování psů.
Proběhlo rozdělení členů OV na pravidelné sekání fotbalového hřiště.
Při rekonstrukci vodovodu, je nutné provést novou přípojku do budovy školy
Brigáda na sečení trávy u pamětních lip proběhla v srpnu.
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9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 21:30 hodin.
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