Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 09/2020 ze dne 9.10.2020 v Jamném
Přítomni: Jiří Procházka, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Jan Riedl, Luboš
Navrátil, Jiří Odehnal, Oldřich Bednář
Omluveni: Alena Kožíková
Hosté: předseda spolku 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.

Starojamenský den 2020

4.

Informace o vzniku spolku v Jamném

5.

Údržba obce

6.

Zápis do kroniky

7.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

8.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Ve škole byla dokončena oprava komínů a byla umístěna nová krbová kamna do obou tříd.
Oprava cesty k požární nádrži byla přislíbena od města Tišnova, oprava zatím neproběhla.
Ohledně domovních čističek odpadních vod zatím nejsou žádné nové informace.
Na zahradě u školy probíhá oprava kanálu na dešťovou vodu.
Kontejnery na plast a papír jsou nově umístěny v uličce pod kapličkou. Michal Suchomel rozešle
informaci e-maily.
3. Starojamenský den 2020
Z důvodu vládních opatření se Starojamenský den konat nebude.
Požádáme město Tišnov o zakoupení kytky k pomníku padlým v 1. světové válce.
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4. Informace o vzniku spolu
Gabriel Kožík, předseda vznikajícího spolku, informuje o tom, že bude založen spolek s názvem
Spolek K.R.A.J., což je zkratka pro Kultura, Rozvoj a Akce v Jamném.
V následujících týdnech požádá o zápis do rejstříku na Krajském soudě.

5. Údržba obce
Členové OV Jamné pořežou dřevo u hasičky a upraví okolí u pomníku padlým individuálně dle
operativní domluvy.
Na příští schůzi bude stanoven termín na vypuštění rybníku a posečení trávy na hřišti.
Úklid horní třídy ve škole proběhne operativně.
6. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil přednesl zápis do kroniky.
7. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Dana Navrátilová zaslala stížnost na umístění kontejnerů na plast a papír. Bohužel vzhledem
k regulím na umístění kontejnerů, bylo toto prakticky jediné vhodné místo na jejich umístění.

8. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka, předseda OV, ve 20:20 hodin.
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