Obec Jenštejn
9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN
KONANÉHO DNE 29. 3. 2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ
Den konání:

29. 3. 2021

Místo konání:

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

Čas zahájení:

17:31

Čas ukončení:

18:26

Jména přítomných členů zastupitelstva: 1

Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík,
Ing. Zuzana Dvořáková, Eva Cikaníková, Karel Malina (7)

Jména nepřítomných členů
zastupitelstva:

Omluveni: Jiří Prskavec, Mgr. Blanka Křížová (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 uzavření úvěrové smlouvy na stavbu svazkové
školy a smlouvy o ručení úvěru svazku ve výši podílu obce
5. Projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 258/347
k.ú. Jenštejn
6. Projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 211/4 k.ú.
Jenštejn
7. Informace o realizovaných výběrových řízeních dle směrnice
obce
8. Rozpočtové opatření č. 1/2021
9. Diskuse

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání 20. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:31
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 19. 3. 2021 do 29. 3. 2021. 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 pana
Martina Šidláka a pana Romana Pokorného.
Usnesení č. 1-1/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje Pavlínu Antošovou, zaměstnankyni obce, jako zapisovatele 20. zasedání
Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 29. 3. 2021.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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. 1-2/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje pana Martina Šidláka, místostarostu obce, jako ověřovatele zápisu z
20. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 29. 3. 2021.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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. 1-3/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje pana Romana Pokorného, člena zastupitelstva, jako ověřovatele zápisu
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 29. 3. 2021.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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.

2.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
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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.
Usnesení č. 2-1/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje následující program 20. zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení
4.
Schválení uzavření úvěrové smlouvy na stavbu svazkové školy a smlouvy o ručení úvěru svazku ve
výši podílu obce
5.
Projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 258/347 k.ú. Jenštejn
6.
Projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 211/4 k.ú. Jenštejn
7.
Informace o realizovaných výběrových řízeních dle směrnice obce
8.
Rozpočtové opatření č. 1/2021
9.
Diskuse“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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 16. 2. 2021 byl
ověřen ověřovateli paní Zuzanou Dvořákovou a panem Jiřím Hulíkem dne 22. 2. 2021. Do dnešního dne
nebyly zaregistrovány žádné námitky proti tomuto zápisu. Dokument „Výpisy usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 16. 2. 2021“ 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.
Žádné dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny.

4.
SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ ÚVĚROVÉ SMLOUVY NA STAVBU SVAZKOVÉ ŠKOLY A
SMLOUVY O RUČENÍ ÚVĚRU SVAZKU VE VÝŠI PODÍLU OBCE
Předsedající přivítal pana Macourka, předsedu svazku.
Důvodová zpráva:
Je třeba pověřit delegáta svazku k pověření předsedy sněmu podpisem úvěrové smlouvy. Součástí
úvěrové smlouvy bude i smlouva o ručení jednotlivých obcí. Startovní ručení je k 1.1 2020 dle počtu
obyvatel, dále budeme moci každý rok podepsat smlouvu o ručení znovu dle aktuálního počtu obyvatel
daného roku. Smlouva o ručení bude přílohou smlouvy o úvěru, jsou ale požadována dvě samostatná
usnesení. Přezletice navíc budou schvalovat také uzavření úvěrové smlouvy na stavbu veřejné
infrastruktury svazkové školy.
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Úvěrová smlouva je příloze č. 5, Smlouva o ručení pak v příloze č. 4.
1. Ručení členů svazku
Ručitel Obec Přezletice, IČO: 00240656, který ručí do 31.928.612,- CZK z částky úvěru dle Smlouvy
Ručitel Obec Podolanka IČO: 00240605, který ručí do 9.638.588,- CZK z částky úvěru dle Smlouvy
Ručitel Obec Jenštejn, IČO: 00240249, který ručí do 23.422.800,- CZK z částky úvěru dle Smlouvy.
Klient a Banka se zavazují, že na výzvu druhé smluvní strany uzavřou maximálně jedenkrát ročně
dodatek k této Smlouvě, kterým sjednají změnu maximální výše ručení Ručitele za podmínky, že
celkový součet výše ručení Ručitele, ručení obce Přezletice a ručení obce Jenštejn a ručení obce
Podolanka za Dluhy Klienta bude roven minimálně výši jistiny nesplacených Dluhů.
2. Příspěvek členů svazku
Odkládací podmínkou čerpání je předložení následujících dokumentů: zápisů ze zasedání zastupitelstva
všech členů Klienta, tj. obcí Přezletice, Jenštejn a Podolanka, které budou dokládat schválení členských
příspěvků jednotlivých členů Klienta ve výši stanovené takto: (i) celková výše členských příspěvků všech
členů Klienta bude min. ve výši ročních splátek jistiny, úroků, bankovních poplatků, provozních a
investiční nákladů Svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn a provozních a investičních nákladů
Svazkové školy nekrytých provozními či investičními dotacemi, a současně (ii) výše příspěvků
jednotlivých členů Klienta na každý kalendářní rok bude stanovena podle poměru počtu obyvatel
příslušného člena Klienta k celkovému počtu obyvatel všech členů Klienta dle stavu k 1. lednu
předchozího kalendářního roku.
Norbert Hlaváček: Je potřeba zajistit kofinancování dotací. Stále platí 15 % spoluúčast. Předávám slovo
předsedovi Svazku.
Pan Macourek: Každá obec ručí pouze do výše svého podílu a jak je zmíněno, bude možnost jednou
ročně postupně ručení snižovat. Původní podmínky smlouvy byly ostřejší, ladily se cca půl roku.
Norbert Hlaváček: To, co již děláme pět let, že dáváme do Svazku nějakou částku, tak to se nezmění.
Z mého pohledu máme celkem dobrou úrokovou sazbu, kterou nám banka dala a je platná do poloviny
dubna. Pokud k podpisu dojde později, tak tuto úrokovou sazbu banka již nedá. Nelíbí se mi, že je to
celkem narychlo, ale na druhou stranu jsme i my odmítli původní verzi smlouvy, kterou dávají všem.
Pan Macourek: Je třeba říct, že pokud nedojde k čerpání, tak je to bezplatné, stejně tak případné
předčasné splacení je také bezplatné. Čekáme ještě na posudek, který prokáže, že vysoutěžená je
v místě a čase obvyklá. Banka se samozřejmě musí jistit, že peníze nepřijdou vniveč, tak proto jsou tam
všechny ty odkládací podmínky poskytnutí všech dotací.
Norbert Hlaváček: Náš právník smlouvu viděl. Martin měl obavu, jestli by banka nemohla po obci chtít
ručení do plné výše úvěru, ale to právník neshledal.
Občan: Kdy by se teda mohlo začít stavět?
Pan Macourek: Ministerstvo je z 80 % na distančním provozu, dostali jsme ústní příslib, že nám to pustí,
ale v půli března přišli s tím, že požadují vyjádření experta, pak to půjde na ministerstvo. Možná někdy
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v červnu bychom mohli začít stavět. Podle smlouvy mají měsíc od předání staveniště zahájit stavbu.
V září 2022 jsem počítal se zahájením školy, ale teď je to spíš na říjen/listopad.
Průběh celé diskuse je k dispozici na záznamu z jednání.
Usnesení č. 4-1/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje znění Smlouvy o ručení za dluhy Svazkové školy Přezletice,
Podolanka, Jenštejn-svazku obcí, plynoucích ze Smlouvy o úvěru číslo: 99027569059 s Komerční
bankou, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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. 4-2/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje znění Smlouvy o úvěru číslo: 99027569059 Svazkové školy
Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazku obcí, uvedené v příloze č. 5 a pověřuje starostu obce schválením
na sněmu delegátů svazku.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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.

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRODEJE ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 258/347 K.Ú. JENŠTEJN

Důvodová zpráva:
Vlastník rodinného domu a zahrady v Kovářské ulici žádá o odkoupení části pozemku navazujícího na
zahradu. Zákres záměru je součástí žádosti v příloze č. 6. Pozemek je v celém rozsahu součástí
veřejného prostranství, jak bylo také specifikováno i v jedné z příloh Plánovací smlouvy pro etapu 5A.
Dělení a následný prodej části pozemku je podmíněn souhlasem odboru územního plánování. Tento
odbor v obdobné věci, kdy pozemek byl součástí veřejného prostranství rozhodl tak, že dělení sice bylo
povoleno, ale s podmínkou, že pozemek ani po rozdělení nesmí být oplocen.
Norbert Hlaváček: Pro mě je určující druhá část důvodové zprávy. Já sám velice nerad prodávám obecní
pozemky.
Průběh celé diskuse je k dispozici na záznamu z jednání. Protinávrh usnesení nebyl předložen.
Usnesení č. 5-1/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 258/347 v k.ú. Jenštejn
dle žádosti v příloze č. 6.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
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Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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.

6.

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRODEJE ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 211/4 K.Ú. JENŠTEJN

Důvodová zpráva:

Vlastník rodinného domu a předzahrádky v ulici Za Humny žádá o odkoupení části pozemku
navazujícího na předzahrádku. Zákres záměru je součástí žádosti v příloze č. 7.
Obdobně jako v předchozím bodě se jedná o prostor, který je součástí veřejného prostranství.
V původním projektu zde měla být oddělovací zeleň. Vzhledem k hustotě sítí v zemi zde nemohla být
zrealizována výsadba stromů a bylo vybráno jiné vhodné místo, kde developer stromy zasadil. Cílem
ale je oddělovací zeleň minimálně v podobně travního porostu zrealizovat a zachovat i vzhledem
k celkové podobě lokality a celkovém nedostatku volných ploch. Každá z nemovitostí měla mít a při
kolaudaci měla 2 parkovací stání na svém pozemku.
Norbert Hlaváček: Nerad bych dospěl do stavu, který nastal ve Zlatnické ulici, kdy předchozí zastupitelé
rozprodali pozemky.
Usnesení č. 6-1/20/2018-2022:

„Zastupitelstvo obce Jenštejn neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 211/4 v k.ú. Jenštejn dle
žádosti v příloze č. 7.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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.

INFORMACE O REALIZOVANÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH DLE SMĚRNICE OBCE

V souladu se směrnicí obce informuje starosta o realizovaných výběrových řízeních:
Výběrové řízení s názvem TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE–jedná o dlouho plánovanou akci. V souladu se směrnicí
jsme oslovili 3 firmy. Byly obdrženy celkem 2 nabídky. Vybrána byla nabídka společnosti TOST s.r.o.
s nabídkovou cenou 1.890.400,- bez DPH, 2.286.900 včetně DPH. Uzavřenou smlouvu o dílo je nutné doložit
k žádosti o dotaci. Obdržení dotace a její přijetí zastupitelstvem je odkládací podmínkou realizace zakázky,
takže rozpočtové opatření bude předloženo k projednání až souběžně s obdrženou dotací.
Ještě podle směrnice dávám na vědomí, že jsem na realizaci chodníku Hradní x Zlatnická vybral Petra
Stibůrka, rozpočet akce je 445tisíc bez DPH.
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8.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2021

Důvodová zpráva:
Rozpočet se upravuje na straně příjmů ve třídě 1 na položce 1348 poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku o částku 100.000,-, třída 2 se navýší o 12000,- za pronájem nádob na tříděný odpad u domů na
plast + papír a 40.000,- za přijatý dar na vybavení sportoviště. Třída 4 se ponižuje o 47.400,- na položce 4112
dotace ze státního rozpočtu z důvodu nižšího počtu opatřenců, o které se obec stará.
Na straně výdajů bude navýšena skupina 2 o doplatek 127.000,- na dopravní obslužnost a 120.000,- na
opravy silnic. Skupina 3 se navyšuje o dar ve výši 10.000,- na sportovní činnost a skupina 4 se navýší o
60.000,- na poskytnutí daru skupině obyvatelstva. Vše bude dorovnáno ve skupině 8 na položce 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v částce -212.400,-.
Usnesení č. 8-1/20/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, jak je uvedeno v příloze č. 8.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný,
Martin Šidlák, Ing. Jiří Hulík, Ing. Zuzana Dvořáková, 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.

DISKUSE

Roman Pokorný: Chtěl bych, aby se na příštím zasedání probralo zrušení Obecní policie. Policistů státních,
jak jsme v poslední době všude viděli, je dost. Za 800 tisíc můžeme radši platit školu. Chci být dobrý
hospodář. Proč platit něco dvakrát, když policii platíme všichni z našich daní. Do tohoto zastupitelstva jsem
to nechtěl dávat, abyste měli čas to promyslet. Na příští bych to chtěl zařadit.
Norbert Hlaváček: S činností státní policie jsem dlouhodobě nespokojen, často jsem jim psal. Když chci, aby
měřili, tak mají výmluvy typu, že mají jeden radar na celou Prahu-východ. To se týče Obecní policie, tak
jejich pravomoci jsou omezené.
Roman Pokorný: Když to dřív bylo levnější, tak ještě ano, ale teď.
Martin Šidlák: Jsou akce, na které ale se státní policií nemůžeme počítat.
Občan: Dalo by se to více směřovat do nočních hodin? Třeba se teď kriminalita bude zvyšovat.
Norbert Hlaváček: To moc nejde. Kriminalita je tady ve vlnách. Ale nevidím přímou souvislost mezi existencí
či neexistencí obecní policie.
Zasedání bylo ukončeno v 18:26 hodin.
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1:

„Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn“

Příloha č. 2:

„Listina přítomných členů zastupitelstva“

Příloha č. 3:

„Přehled přijatých usnesení“
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Příloha č. 4:

„Smlouva o ručení s Komerční bankou a.s.“

Příloha č. 5:

„Smlouva o úvěru mezi Komerční bankou, a.s. a Svazkovou školou Přezletice, Podolanka,
Jenštejn-svazek obcí“

Příloha č. 6:

„Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 258/347, k.ú. Jenštejn“

Příloha č. 7:

„Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 211/4, k.ú. Jenštejn“

Příloha č. 8:

„Rozpočtové opatření č. 1/2021“

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 31. 3. 2021

opatřeno podpisem
………………….…………………
Norbert Hlaváček
starosta

V Jenštejně dne 31. 3. 2021

V Jenštejně dne 31. 3. 2021

V Jenštejně dne 31. 3. 2021

opatřeno podpisem
…………………………………..………
Martin Šidlák
ověřovatel

opatřeno podpisem
……….…………………….……………
Roman Pokorný
ověřovatel
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