Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 08/2020 ze dne 11.9.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Jan Riedl, Alena
Kožíková, Luboš Navrátil
Omluveni: Jiří Odehnal, Oldřich Bednář
Hosté: Havlát T. (zastupitel města Tišnova), 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.

Domovní čističky odpadních vod

4.

Aktualizace internetových stránek Jamného

5.

Starojamenský den 2020

6.

Údržba obce

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
Jiří Procházka informuje o schůzce OV Jamné s vedením města Tišnova ze dne 9.9.2020. Řešily se
problémy v místní časti Jamné. Schůzka proběhla ku spokojenosti obou stran.
Jedním z bodů byla oprava Jamenského kopce, aktuální problém je ochranné pásmo nad
vodovodem. Jediná varianta je vést dešťovou vodu pod vozovkou. Do zimy se alespoň pořádně
pročistí kanál, aby byl funkční.
Na žádost občana Jamného bylo nainstalována světlo veřejného osvětlení, o kterém OV nevěděl a
toto bylo poté nutné přemístit, protože již v minulosti si na něj stěžoval jiný občan.
Byl odeslán návrh do rozpočtu pro město Tišnov.
Pan Král s projektantem prozkoumal situaci v kuchyňce a bývalém bytě u školy a navrhují zbourání
bytu i kuchyňky. Zazdil by se současný vchod do školy a kuchyňka by byla v současné chodbě
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vedle pódia. Do školy by se chodilo bočním vchodem ze dvora. OV Jamné s touto vizí souhlasí.
Panu Součkovi byl předán vyplněný dotazník s problémy obce a návrhy k územnímu plánu.
Na Cestu k požární nádrži se zastaví pan Šváb a pokusí se zajistit nápravu.
3. Domovní čističky odpadních vod
V minulém týdnu proběhl průzkum v obci ohledně zájmu občanů o napojení na čističky odpadních
vod. Prakticky všichni občané, kteří se vyjadřovali v průzkumu, mají zájem o připojení.
V sobotu 12.9. proběhne ve škole od 16:00 prezentace firmy Asio.
Dnes navštívil zasedání OV pan Souček z firmy Eco Dotace a představil nám problematiku
domovních čistíren v obcích.
Od 1.1.2019 je odpovědný za odpadní vody občan a musí s nimi nakládat dle zákona: napojit se na
kanalizaci, provozovat čistírnu odpadních vod nebo bezodtokovou jímku vyvážet na čistírnu
odpadních vod (archivace dokladů až 10 let).
Obec má povinnost nabídnout lidem součinnost.
Na domovní čistírny lze čerpat dotaci, žadatelem o dotaci je obec, v dané lokalitě musí být zájem
minimálně 30% občanů.
Minimální účinnost čistírny musí být 80%, musí mít monitoring a vzdálený dohled. Tento systém
sleduje stav čistírny a případné nehody.
Ve výzvě je přesně daná výše podpory – až 80 % uznatelných nákladů (v rámci tohoto projektu
všechno: projekt, stavební úpravy, čistírna). Pro malé čistírny pro 1 - 5 občanů (70-80% realizací) je
maximální výše dotace 100 000 Kč, 6 - 15 občanů: 170 000 Kč, 16 – 50 občanů: 240 000 Kč.
Odkalení čistírny je cca 1x za rok, u větší čistírny 1x za 2 roky.
Celkově je spoluúčast obce prakticky cca 45%.
Roční provozní náklady čistírny 5členné domácnosti jsou cca 5 000 – 7 000 Kč.
Doba udržitelnosti dotace je 10 let, po tuto dobu zařízení musí být majetkem obce. Provozovatel
musí být daný, zatím je ve 100% obec.
Roční produkce 5 členné domácnosti je 120 – 150 m3 odpadní vody.
Provozní náklady na čistírny jsou nižší než stávající ceny stočného (min. 50 Kč za m3).
V rámci projektu se mohou přihlásit i ti, kteří už mají individuální domovní čistírnu.
Dnes už každá čistírna musí mít retenční nádrž (min. cca 1 m3), výjimkou jsou prostorové důvody.
Čistírna se může umístit do stávající jímky nebo před ni.
Projekt zpracovává pro obec firma, je schopná do měsíce podat žádost o dotaci (konec října).
Životnost čistírny je vysoká (50 let), vzduchové čerpadlo cca 6 – 10 let (2000 Kč).
Spoluúčast občanů je předepsaná, doporučená spoluúčast je 15 – 25 000 Kč.
Příklad: menší čistírna 170 000 Kč, dotace 100 0000 Kč, spoluúčast 15 000, obec 55 000 Kč.
U vetší čistírny je doplatek obce 0 – 40 000 Kč.
Rozměry: menší čistírna 1,4 x 1,7 x 1,7m, vetší čistírna 1,7 x 2,1 x 2,1m.
Obec Rybí na Moravě bude mít prezentaci o realizaci 200 čistíren v její obci.
Firma Eco Dotace již měla jednání na svazku vodovodů a kanalizací.
Usnesení: OV Jamné byl informován o průzkumu zájmu o zřízení domácích čistíren odpadních vod.
Hlasováno: přítomni: 7, pro: 7
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4. Aktualizace internetových stránek Jamného
Michal Suchomel doplní fotogalerii na stránkách Jamného.
Založíme na stánkách sekci připravujeme, kde budou prezentovány připravované akce.

5. Starojamenský den 2020
Kvůli situaci s Covid-19 se bude Starojamenský den konat dle aktuálního vývoje pandemie a
nařízení ministerstva zdravotnictví ČR.
6. Údržba obce
V Jamenské škole budou probíhat volby.
Před volbami 2. a 3.10. je nutné uklidit ve škole, ostříhat keře u pomníku.
Trávu na hřišti a u studánky posečeme operativně.
V neděli v 17:00 poklidíme stan u rybníka.
Posečení trávy nad pamětními lipami proběhne operativně.
Je potřeba projít Stezku po starých názvech Jamného, prořezat cestu a přichytit cedulky.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Kontejnery na plast a papír u školy jsou neustále přeplněné. Do konce roku mají být další
kontejnery na návsi.
Jan Riedl umístí cedulky na plot u vodárny s upozorněním na nutnost uklízení po psech.
Michal Suchomel rozešle informaci o tom, že se sváží jedenkrát měsíčně i papír.
Michal Suchomel se dotazuje na možnost zřízení autobusové zastávky na konci ulice Černohorská,
z důvodu zkrácení cesty do nemocnice a do ZŠ Smíškova. V novém projektu na kruhový objezd
tato zastávka není. Pan Havlát informuje o možnosti využít senior taxi za poplatek 20 Kč v době od
7 do 14 hodin.
Na podzim by měla proběhnout výsadba stromů na Ruzké cestě.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 22:00 hodin.

3 ze 3

