Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 07/2020 ze dne 14.8.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Luboš Navrátil, Michal Suchomel, Jan
Riedl, Alena Kožíková, Jiří Odehnal, Oldřich Bednář
Omluveni:
Hosté: 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.

Návrhy do rozpočtu města Tišnova 2021

4.

Návrhy na změny územního plánu města

5.

Informace a průzkum o zájmu napojení objektů na čističky odpadních vod

6.

Údržba obce

7.

Táborák 2020

8.

Zápis do kroniky

9.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

10.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jiří Procházka informuje, že ve škole proběhla kamerová zkouška komínů. Pravděpodobně v září se
bude bourat komín od střechy po půdu a bude nově vyvložkovaný komín ve spodní i horní třídě.
Proběhla oprava výmolů v komunikacích v Jamném.
Michal Suchomel informuje, že komunikace č. 128 (od zastávky k č.p. 43) byla vybudována.
Dětské hřiště bylo posekáno OV Jamné.
O projektu na opravu komunikace v Jamenském kopci zatím nejsou žádné nové informace.
V Jamném a Hajánkách proběhne průzkum ohledně čističek odpadních vod.
Památná lípa u cesty Na Kamena byla prořezána
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3. Návrhy do rozpočtu města Tišnova 2021
Návrhy do rozpočtu na rok 2021 je potřeba odeslat do 14.9.2020.
OV Jamné navrhuje:
- ubourání bývalého bytu vedle školy a oprava kuchyňky ve škole
- oprava parket ve spodní třídě
- oprava komunikace na Jamenském kopci
- oprava polních cest, v případě možnosti čerpání dotace
- financování čističek odpadních vod v případě dotace
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 9
4. Návrhy na změny územního plánu města
- Jana Němcová připomíná svoji odsouhlasenou žádost o změnu plochy VDT 11
- Martin Daniel Šťastný se dotazuje, k čemu budou sloužit veřejná prostranství VDT 10 a VDT 11 a
upozorňuje na nesrovnalosti mezi označením VDT10 a Z86 (místo Z87) a VDT11 a Z88,89 (místo
Z87).

- zanést jednotnou kanalizaci, jako případnou rezervu
OV Jamné vyplnil Dotazník k územnímu plánu.
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5. Informace a průzkum o zájmu napojení objektů na čističky odpadních vod
Na Hajánkách proběhla prezentace firmy Asio, které se zúčastnili i členové OV Jamné.
V Jamném proběhne 12.9. od 16:00 hodin schůzka s firmou Asio, na kterou budou pozváni také
zástupci města Tišnova.
Michal Suchomel rozešle pozvánku e-mailem a OV Jamné pozve občany při průzkumu.
Do 12.9. navštíví OV Jamné občany s dotazníkem, zdali by se chtěli zapojit do projektu na dotace
čističek odpadních vod.
OV Jamné už začal předběžně jednat s městem Tišnov.
6. Údržba obce
Okolí pamětních lip republiky bylo zčásti posekáno, OV Jamné doseče zbytek v září.
19.8. od 18:00 poseká OV Jamné hřiště, trávu kolem požární nádrže a u studánky.
Bude odstraněna výzdoba kapličky.
7. Táborák 2020
Pozvánky byly rozeslány.
Program pro děti zajistí Alena Kožíková.
8. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky.
9. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
OV Jamné byl informován, že bude vznikat spolek Jameňáci.
Ustanovující schůze spolku bude 12.9.2020 od 19:00.
Kanál pod Jamenským kopcem je stále ucpaný.
Spolek bude žádat Radu města Tišnova o umožnění sídla a provozu své činnosti v budově školy v
Jamném. OV Jamné s tímto souhlasí, pod podmínkou, že bude umožněno stávající fungování OV.
Hlasováno: přítomni: 9, pro: 7, zdrženo: 2 (možný střed zájmů)
10. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 22:30 hodin.
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