Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 06/2020 ze dne 3.7.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Luboš Navrátil, Michal Suchomel, Jan
Riedl
Omluveni: Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Oldřich Bednář
Hosté: Riedlová K., Trnková I., Kožík G.
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka, předseda OV, přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Michal Suchomel
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

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

3.

Zhodnocení akce pouť a příprava na akci Táborák

4.

Založení spolku Jameňáci

5.

Údržba obce

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 6, pro: 6
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jiří Procházka informuje, že během 3 měsíců bude probíhat oprava komínů ve škole a do spodní
třídy budou zakoupena krbová kamna.
Na žluté turistické cestě směrem od Padělku na Šerkovice proběhlo provizorní odvodnění polní
cesty.
Výmoly v komunikacích v Jamném budou opraveny do 31.8., dle zprávy od paní Sukeníkové.
Bude zadáno zpracování projektu na opravu komunikace v Jamenském kopci dle zpracované studie
Ing. Smělého.
Město Tišnov nám zakoupilo elektrický kabel na pořádání kulturních akcí u požární nádrže.
V Jamném a Hajánkách proběhne průzkum ohledně čističek odpadních vod.
Jan Riedl informuje o tom, že památná lípa u cesty Na Kamena je částečně suchá, fotografie lípy a
místo její polohy byly předány k řešení paní Sukeníkové, aby mohla zajistit provozní bezpečnost
stromu.
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3. Zhodnocení akce pouť a příprava na akci Táborák
Jamenská pouť se vydařila. Návštěvníků dorazilo dost a ohlasy byly kladné.
Táborák bude v sobotu 22.8.
Pozveme týmy Hajánek, SDH Železné a Hájek.
4. Založení spolku Jameňáci
V Jamném bude založen spolek Jameňáci, OV byl informován o navrhovaném znění stanov.
5. Údržba obce
OV Jamné posekl před poutí hřiště a turistickou cestu ke studánce.
Je potřeba posekat okolí lip republiky.
Hřiště u rybníka bude posekáno 11.7. před akcí komunitní místnosti.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednese zápis na příští schůzi.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Rodiče dětí si stěžují na vysokou trávu na dětském hřišti, bude udělána náprava.
Pavel Němec informuje, že Alena Mandíková věnovala OV Jamné nástěnku.
Gabriel Kožík se dotazuje na opravu cesty k požární nádrži, která je po bouřce vyplavená vodou.

8. Závěr

Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 22:00 hodin.
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