Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 11/2019 ze dne 8.11.2019 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jan Riedl, Jana Němcová, Pavel Němec, Alena Kožíková, Oldřich
Bednář, Jiří Odehnal, Luboš Navrátil
Omluveni: Michal Suchomel
Hosté: Kožík G., Trnková I.
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.

Podklady k rozpočtu města Tišnova na rok 2020

4.

Zrušení knihovny v Jamném

5.

Rozsvícení vánočního stromečku + Barborka

6.

Program komunitní místnosti

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jan Riedl informuje o tom, že pamětní tabulka je vyrobena. Musí se jen nainstalovat k pamětním
lipám.
Internet ve škole byl zavedený.
Odvodňovací kanál podél jamenského kopce byl vykopán.
Nový vánoční stromek je vysazený na návsi.
3. Podklady k rozpočtu města Tišnova na rok 2020
Jiří procházka informuje o návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2020.
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4. Zrušení knihovny v Jamném
Se zavedením Komunitní místnosti, která je v provozu od roku 2015, začala být knihovna znovu
aktivně využívána nejen v rámci komunitní místnosti. Knihovnu jsme přestěhovali do vyhovujících
prostor a se zavedením internetového připojení začala být ještě více využívána.
Například v únoru letošního roku zde proběhlo autorské čtení a křest knihy.
Proto nám není zcela zřejmé, proč nám město Tišnov chce knihovnu zrušit.
5. Rozsvícení vánočního stromečku + Barborka
Rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 30.11.2019. v 17:00
Michal Suchomel nachystá pozvánku.
Občerstvení bude zajištěno.
6. Program komunitní místnosti
V komunitní místnosti je program pro děti každých 14 dní (sudé týdny) vždy v sobotu od 17 hodin.
Poslední sudý víkend v měsíci je ve škole od 16 hodin sousedské posezení pro dospělé a od 17
hodin program pro děti.
Plánované akce:
Adventní dílničky 29.11.
Zdobení stromečku 30.11.
Filmový večer 14.12.
Sousedské posezení, herní večer pro děti 28.12.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil informuje o aktuálním stavu Kroniky
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Zatéká do školy nad novými toaletami, Jiří Procházka prověří stav a opravu.
Upuštění požární nádrže před zimou proběhne 17.11.2019 v 16:00
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 21:00 hodin.
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