Obec Jenštejn
9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN
KONANÉHO DNE 8. 12. 2020
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ
Den konání:

8. 12. 2020

Místo konání:

Obecní úřad Jenštejn (zasedací místnost v přízemí),
9. května 60, 250 73 Jenštejn

Čas zahájení:

17:33

Čas ukončení:

18:16

Jména přítomných členů zastupitelstva: 1

Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Martin Šidlák, Ing. Zuzana
Dvořáková, Eva Cikaníková, Karel Malina, Mgr. Blanka Křížová (7)

Jména nepřítomných členů
zastupitelstva:

Omluveni: Ing. Jiří Hulík, Jiří Prskavec (2)

Pořad jednání (dle oznámení):

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
a kontrola usnesení
4. Schválení výše poplatků a úhrad za odpady na rok 2021
5. Inventarizace 2020
6. Projednání rozpočtu MŠ na rok 2021 a střednědobého
výhledu na období 2022-2023
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobého
výhledu na období 2022-2023
8. Pověření starosty na provádění rozpočtových opatření do
konce roku 2020
9. Přijetí dotace z MMR na Obnovu veřejného sportoviště V
Katovičkách
10.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemen se společností Telco Pro Services, a. s.
11.Schválení Obecně závazné vyhlášky k trvalému označování
psů a evidenci jejich chovatelů
11. Diskuse

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání 18. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:33
hodin starostou obce Jenštejn Norbertem Hlaváčkem (dále jen jako „předsedající“).

Předsedající oznámil, že z jednání je pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude umístěn na
veřejně dostupném serveru, a z tohoto důvodu nebudou čteny osobní údaje, které jsou však pro všechny
přítomné zobrazovány vizuálně pomocí dataprojektoru. V souvislosti s nařízením (GDPR) je pro zde
přítomné vyvěšeno oznámení o zpracování osobních údajů.
Předsedající dále upozornil na platný Jednací řád zastupitelstva obce, zejména upozornil na to, že diskuse
má být věcná, konkrétní a přímo se dotýkat bodů, které jsou schváleny na programu tohoto jednání
zastupitelstva obce. V bodě „Diskuse“, který je vždy posledním bodem programu jednání zastupitelstva
obce, se budeme zabývat věcmi, které nebyly probírány v rámci programu.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Jenštejn
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30. 11. 2020 do 8. 12. 2020. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Informace o konání jednání zastupitelstva je přílohou č. 1
zápisu.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 2)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1.

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE

Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Pavlínu Antošovou, zaměstnankyni obce, a ověřovateli paní
Blanku Křížovou a paní Evu Cikaníkovou.
Usnesení č. 1-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje Pavlínu Antošovou, zaměstnankyni obce, jako zapisovatele 18. zasedání
Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 8. 12. 2020.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.
Usnesení č. 1-2/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje paní Blanku Křížovou, členku zastupitelstva, jako ověřovatele zápisu z
18. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 8. 12. 2020.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.
Usnesení č. 1-3/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje paní Evu Cikaníkovou, členku zastupitelstva, jako ověřovatele zápisu z
18. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 8. 12. 2020.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0
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Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

2.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům zastupitelstva i přítomným
občanům. Nikdo nevznesl návrh na doplnění či změnu programu.
Usnesení č. 2-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje následující program 18. zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení
4.
Schválení výše poplatků a úhrad za odpady na rok 2021
5.
Inventarizace 2020
6.
Projednání rozpočtu MŠ na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022-2023
7.
Projednání rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022-2023
8.
Pověření starosty na provádění rozpočtových opatření do konce roku 2020
9.
Přijetí dotace z MMR na Obnovu veřejného sportoviště V Katovičkách
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen se společností Telco Pro Services, a.s.
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
12. Diskuse.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

3.

OVĚŘENÍ SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ A KONTROLA USNESENÍ

Jedná se o povinnou agendu. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 11. 2020 byl
ověřen ověřovateli panem Martinem Šidlákem a paní Zuzanou Dvořákovou dne 16. 11. 2020. Do dnešního
dne nebyly zaregistrovány žádné námitky proti tomuto zápisu. Dokument „Výpisy usnesení z 17. zasedání
Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 10. 11. 2020“ byl vyvěšen na Úřední desku Obecního úřadu
v Jenštejně. Z těchto důvodů je možné považovat zápis z minulého zasedání zastupitelstva ve smyslu par.
95 odst. 2 zákona o obcích za platný.
Přehled všech předchozích usnesení je standardně přílohou č. 3.
Zuzana Dvořáková: Dotaz k nesplněnému usnesení č. 16-1/12/2018-2022 „Zastupitelstvo obce Jenštejn
pověřuje místostarostu obce pana Martina Šidláka a zastupitelku obce paní Ing. Zuzanu Dvořákovou
prověřením možností realizace vyrovnávacího vodojemu tak, jak je uvedeno v územním plánu.“. Mohli
bychom toto usnesení revokovat?
Norbert Hlaváček: Může i zůstat platné, pokud podle minule schválené Smlouvy o spolupráci na další
projednávání dojde, ale můžeme usnesení revokovat. Záleží na vás.
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4.

SCHVÁLENÍ VÝŠE POPLATKŮ A ÚHRAD ZA ODPADY NA ROK 2021

Důvodová zpráva:
Letos se na poplatku za odvoz komunálního odpadu vybralo 992 tisíc Kč. Odhad výdajů na svoz do konce
roku je zhruba 1,5 milionu korun obec tedy každoročně zhruba půl milionu korun doplácí. Prozatím nebyla
schválena novela zákona o odpadech, která by zvýšila od 1. ledna částku, kterou platíme za odvoz odpadu
a jeho uložení firmě AVE. Protože jsme ceny za odvoz upravovali loni, navrhujeme ponechat poplatky pro
občany pro rok 2021 ve stávající výši, tedy:
1.
týdenní svoz
2 500 Kč
2.
14-ti denní svoz
1 800 Kč

Usnesení č. 4-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn stanovuje výši úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Jenštejn na rok 2021 podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných
nádob takto:
1. Roční úhrada za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO)
a/ týdenní svoz 120ti litrové nádoby 2 500 Kč
b/ 14-ti denní svoz 120ti litrové nádoby 1 800 Kč
(platí pro období leden až prosinec, pro dobu kratší než jeden rok se výše úhrady nekrátí)
2. Roční úhrada za svoz a likvidaci bio-odpadu (období duben až listopad)
14-ti denní svoz 120ti litrové nádoby
600 Kč
Fyzickým osobám, které dovršily k 1. 1. 2021 věk 65 let, držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, členům volebních
komisí, kteří byli členy volební komise v průběhu roku 2020 a členům jednotky JSDHO Jenštejn je poskytována
úleva 50% z výše úhrady dle bodu 1. a 2. Slevu lze aplikovat za jednu osobu a jednu nádobu v daném domě.
Slevy jsou poskytovány jen občanům s trvalým pobytem v obci Jenštejn.
3. Jednorázová cena nádob
na SKO 120 l
605 Kč
na bio 120 l
1 030 Kč
4. Doplňková služba – prodej jednorázových pytlů na SKO 120 l
60 Kč*
*nahrazuje úhradu za svoz pouze při koupi min. 20 ks, jednotlivě pouze jako doplnění k nádobě a k roční
úhradě dle bodu 1.
5. Pronájem nádoby
na plasty 240l
200 Kč
na papír 240l

200 Kč “.

PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

5.

INVENTARIZACE 2020

Důvodová zpráva:
V návaznosti na platnou účetní legislativu a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. se ukládá obci vytvořit a
schválit Plán inventarizace na daný rok, v příloze č. 4. Plán schvaluje rada nebo starosta obce. Zastupitelstvo
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je před podpisem Plánu inventarizace a Příkazu starosty obce k řádné inventarizaci informováno.
Tento bod pořadu jednání je řešen standardně na zastupitelstvu před ukončením kalendářního roku.
Usnesení není třeba.

6.
PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU MŠ NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA
OBDOBÍ 2022-2023
Důvodová zpráva:
Obsahem tohoto bodu jednání je projednání rozpočtu MŠ Jenštejn na rok 2021 a zejména zdůvodnění
návrhu výše neinvestičního příspěvku obce.
Od roku 2017 je povinností projednat a schválit i střednědobý výhled rozpočtu MŠ na období dvou let, tj.
2022-2023.
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 je příloze č. 5 a střednědobý výhled rozpočtu je uveden v příloze č. 6, vychází
z odhadu čerpání rozpočtu za rok 2020 k 31. 12. 2020 a počtu dětí, za které budou získávány příjmy z titulu
měsíčních úplat za vzdělání. Výše měsíční úplaty za vzdělávání v Mateřské škole Jenštejn na rok 2020/2021
je 1235,- Kč za měsíc na daný školní rok.
Návrh rozpočtu MŠ a návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednal Finanční výbor obce dne 18. 11.
2020 a nemá k těmto návrhům žádné připomínky. Zápis z jednání finančního výboru je přílohou č. 7.
Usnesení č. 6-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje rozpočet Mateřské školy Jenštejn, příspěvkové organizace na rok
2021, jak je uvedeno v příloze č. 5 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023, jak je uvedeno
v příloze č. 6.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

7.
PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA
OBDOBÍ 2022-2023
Důvodová zpráva:
Obsahem tohoto bodu jednání zastupitelstva je zdůvodnění návrhu rozpočtu obce Jenštejn na rok 2021, tj.
schválení závazných ukazatelů rozpočtu obce Jenštejn na rok 2021 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Letos je nutné projednat také
střednědobý výhled rozpočtu na další období minimálně dvou let. Stávající výhled rozpočtu končí v roce
2022, což dle zákona nestačí. Vlastní návrh rozpočtu i návrh střednědobého výhledu na období 2022-2023
byl finančním výborem obce projednán dne 18. 11. 2020. Zápis je v příloze č. 7. Na úřední desce Obecního
úřadu v Jenštejně byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 19. 11. 2020 (příloha č. 8) a do 8. 12. 2020 nebyla
uplatněna písemná ani e-mailová připomínka k tomuto rozpočtu.
PŘÍSTUP K SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2021
Rozpočtová skladba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. Převažující
položku příjmů tvoří daňové příjmy. Další část příjmů je tvořena místními poplatky. Pro účely přípravy
návrhu rozpočtu a při respektování zásady opatrnosti byly použity hodnoty průběžných výsledků rozpočtu
za rok 2020 k 9/2020 a tyto dále extrapolovány do konce roku 2020. Daňové příjmy byly odhadnuty dle
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zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (RUD), dle daňové kalkulačky SMOČR.
ROZPOČET OBCE JENŠTEJN NA ROK 2020 (v tis. Kč)

Rekapitulace příjmů
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4
Celkem

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Rekapitulace výdajů
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6
Celkem

Zemědělství a lesní hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Ochrana, bezpečnost a právní ochrana
Všeobecná veřejná správa a služby

Rozpočet 2021
18046,00
1457,00
0,00
1720,00
21223,00

0,00
1325,00
12100,00
120,00
1150,00
5796,00
20491,00

Rekapitulace financování
Skupina 8
Financování
Celkem

732,00
732,00

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2023 (v tis.Kč)

Rekapitulace příjmů
Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Přijaté dotace
Celkem
Rekapitulace výdajů
Skupina 1
Zemědělství a lesní hospodářství
Skupina 2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Skupina 3
Služby pro obyvatelstvo
Skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Skupina 5
Ochrana, bezpečnost a právní ochrana
Skupina 6
Všeobecná veřejná správa a služby
Celkem
Rekapitulace financování
Skupina 8
Financování
Celkem

2022
18 050
1 460
0
450
19 960

2023
18 100
1 460
0
460
20 020

0
850
10 000
120
1 150
6 160
18 280

0
850
10 000
130
1 150
6 210
18 340

1 680
1 680

1 680
1 680

Usnesení č. 7-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje návrh rozpočtu obce Jenštejn na rok 2021 jako vyrovnaný v rozsahu
závazných ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu tak, jak je uvedeno v příloze č. 8 a Střednědobý výhled
rozpočtu na období 2022-2023, jak je uvedeno v příloze č. 9.
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
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Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

8.
POVĚŘENÍ STAROSTY NA PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DO KONCE ROKU
2020
Důvodová zpráva:
Pro účely vedení řádného účetnictví obce Jenštejn je nutné, aby v mezidobí od posledního zastupitelstva do
konce roku 2020 měl starosta možnost provádět některá rozpočtová opatření, pokud budou potřeba.
Usnesení č. 8-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření do konce roku 2020
ve smyslu provedení změn rozpočtu, které bude nutné zaevidovat do účetnictví roku 2020 a Zastupitelstvo
obce následně projedná tato opatření na některém z příštích zasedání zastupitelstva obce Jenštejn.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

9.

PŘIJETÍ DOTACE Z MMR NA OBNOVU VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ V KATOVIČKÁCH

Důvodová zpráva:
Na minulém zasedání jsme informovali o výběru dodavatele na obnovu sportoviště V Katovičkách. Uzavření
smlouvy o dílo jsme splnili poslední podmínku pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, která již byla
dříve schválena MMR, ale nyní konečně máme finální Rozhodnutí. Přijetím dotace bude zmíněná smlouva
o dílo účinná a na jaře mohou být práce zahájeny. V dnes projednávaném rozpočtu na rok 2021 je s příjmem
i výdajem počítáno.
Usnesení č. 9-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na Obnovu veřejného
sportoviště V Katovičkách ve výši 1.268.133,- Kč dle rozhodnutí uvedeném v příloze č. 10, identifikační číslo
rozhodnutí 117D8210H4423.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.
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10.
UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMEN SE
SPOLEČNOSTÍ TELCO PRO SERVICES, A.S.
Důvodová zpráva:
Jedná se propojení pro optiku na Zápské.
Usnesení č. 10-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4. Dotčeným pozemkem je p.p.č.
330/1 k.ú. Jenštejn, dle smlouvy v příloze č. 11.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

11.
SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2020 K TRVALÉMU OZNAČOVÁNÍ PSŮ
A EVIDENCI JEJICH CHOVATELŮ
Důvodová zpráva:
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a
způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. V roce 2021 již nebude obecní úřad vydávat
roční kovové známky.
Usnesení č. 11-1/18/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 k trvalému označování psů a
evidenci jejich chovatelů, jak je uvedeno v příloze č. 12.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Eva Cikaníková, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0:
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

12.

DISKUSE

Zuzana Dvořáková: Odložené splátky úvěrů již opět platíme?
Pavlína Antošová: Teď v prosinci již ano.
Zuzana Dvořáková: Proč nebyla podána žádost o dotaci na elektřinu na hradě?
Pavlína Antošová: Záměr nesplňoval podmínky dotačního titulu PZAD, můžeme na jaře zkusit jiný dotační
titul. Projektovou dokumentaci objednanou v květnu ale doteď nemáme i přes několik urgencí.
Zuzana Dvořáková: Projekt parkování ve Zlatnické – budeme v tom pokračovat?
Norbert Hlaváček: Zatím ne. Podle projektu by výrazně ubylo parkovacích míst, nebo by dle poslední verze
musely být na pár místech zpomalovací retardéry.
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Průběh celé diskuse je k dispozici na záznamu z jednání na webu obce.
Zasedání bylo ukončeno v 18:16
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1:

„Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn“

Příloha č. 2:

„Listina přítomných členů zastupitelstva“

Příloha č. 3:

„Přehled přijatých usnesení“

Příloha č. 4:

„Plán inventarizace 2020 a Příkaz starosty“

Příloha č. 5:

„MŠ – návrh rozpočtu na rok 2021“

Příloha č. 6:

„MŠ – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023“

Příloha č. 7:

„Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 18.11.2020“

Příloha č. 8:

„Návrh rozpočtu obce Jenštejn na rok 2021“

Příloha č. 9:

„Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jenštejn na období 2022-2023“

Příloha č. 10:

„Rozhodnutí MMR – dotace na Obnovu veřejného sportoviště V Katovičkách“

Příloha č. 11:

„Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Telco Pro Services
a.s.“

Příloha č. 12:

„Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů,
jak je uvedeno v příloze č. 12.“

Záznam z jednání zastupitelstva je dostupný na webu obce:
http://www.jenstejn.cz/obec/jednani-organu-obce/zastupitelstvo/videozaznamy-z-jednani/
NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO, připojují zapisovatel, starosta a ověřovatelé svůj vlastnoruční podpis.

Opatřeno podpisem
….………………..…………………
Pavlína Antošová
zapisovatel

V Jenštejně dne 11. 12. 2020

Opatřeno podpisem
………………….…………………
Norbert Hlaváček
starosta

V Jenštejně dne 11. 12. 2020

V Jenštejně dne 14. 12. 2020

V Jenštejně dne 14. 12. 2020

Opatřeno podpisem
…………………………………..………
Blanka Křížová
ověřovatel

Opatřeno podpisem
……….…………………….……………
Eva Cikaníková
ověřovatel
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