Obec Jenštejn
9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN
KONANÉHO DNE 28. 7. 2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ
Den konání:

28. 7. 2021

Místo konání:

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

Čas zahájení:

17:30

Čas ukončení:

17:45

Jména přítomných členů zastupitelstva: 1

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

Jména nepřítomných členů
zastupitelstva:

Omluveni: Ing. Jiří Hulík, Eva Cikaníková (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. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu obnovy venkova a schválení uzavření
veřejnoprávní smlouvy
5. Informace o realizovaných výběrových řízeních
6. Rozpočtové opatření č. 4/2021
7. Diskuse

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání 23. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30
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 20. 7. 2021 do 28. 7. 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. 1-1/23/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje Pavlínu Antošovou, zaměstnankyni obce, jako zapisovatele 23. zasedání
Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 28. 7. 2021.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Jiří
Prskavec, Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, 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. 1-2/23/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje pana Martina Šidláka, místostarostu obce, jako ověřovatele zápisu z
23. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 28. 7. 2021.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Jiří
Prskavec, Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, 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. 1-3/23/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje pana Romana Pokorného, člena zastupitelstva, jako ověřovatele zápisu
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 28. 7. 2021.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Jiří
Prskavec, Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, 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

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.

2

Usnesení č. 2-1/23/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje následující program 23. zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení
4.
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova a schválení
uzavření veřejnoprávní smlouvy
5.
Informace o realizovaných výběrových řízeních
6.
Rozpočtové opatření č. 4/2021
7.
Diskuse“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Jiří
Prskavec, Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, 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 21. 6. 2021 byl
ověřen ověřovateli panem Jiřím Prskavcem a Jiřím Hulíkem dne 28. 6. 2021. Do dnešního dne nebyly
zaregistrovány žádné námitky proti tomuto zápisu. Dokument „Výpisy usnesení z 22. zasedání
Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 21. 6. 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.

4.
PŘIJETÍ DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU
OBNOVY VENKOVA A SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Důvodová zpráva:
V rámci diskuse minulého zasedání jsme informovali o schválení dotace Radou Středočeského kraje.
Dne 28. června dotaci ve výši 1.405.000,- na projekt Technické zázemí obec Jenštejn schválilo i
krajské zastupitelstvo. Po přijetí dotace a schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 4
bude smlouva o dílo účinná a můžeme zahájit práce. Oznámení o poskytnutí dotace je v příloze č. 5.
Usnesení č. 4-1/23/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje přijetí dotace podle programu 2021-2024 pro

poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura na
akci Technické zázemí obce Jenštejn ve výši 1.405.000,- Kč, souhlasí s minimální finanční
spoluúčastí obce Jenštejn ve výši 15 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů
na realizaci akce a pověřuje starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy dle předloženého
vzoru uvedeného v příloze 4.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Jiří
Prskavec, Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, Karel Malina
PROTI přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 0
Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI – počet členů: 0
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Na základě proběhlého hlasování předsedající konstatoval, že toto usnesení bylo přijato nadpoloviční
většinou všech členů zastupitelstva, tj. je přijato.

5.

INFORMACE O REALIZOVANÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH.

V souladu se směrnicí obce informuje starosta o realizovaných výběrových řízeních:
Zakázka s názvem Obnova veřejného osvětlení Starý Jenštejn-jedná se o obnovu veřejného osvětlení ve
starém Jenštejně v rozsahu souběhu s akcí ČEZ, tj. v ulicích Na Stráni, část Vinořské, 9. května a část
Radonické. Dojde také k výměně 2 rozvaděčů, které jsou v havarijním stavu.
Oslovili jsme 3 dodavatele. Smlouva bude uzavřena se společností ENGIE Services, a.s. s nabídkovou cenou
3.150.773,63 Kč bez DPH, 3.812.436,09 Kč včetně DPH.

6.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2021

Důvodová zpráva:
Rozpočet se upravuje na straně příjmů ve třídě 1 na položce 1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
o částku 2.300,-, na položce 1348 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku o částku 35.798,-. Třída 4 se
navyšuje o 192.250,- za příjem kompenzačního COVID bonusu. Dále o 133,- bude dána do souladu se
skutečností dotace MMR na obnovu veřejného sportoviště V Katovičkách a příjem dotace od Středočeského
kraje na výstavbu technického zázemí obce 1.405.000,-.
Na straně výdajů bude navýšena skupina 3 celkem o 80.656,- příspěvek DSO Svazková škola (příspěvek byl
upraven dle počtu obyvatel k 1.1.2021), bude navýšena položka na opravy VO v obci o 50.000,- a 3.120.000,na rekonstrukci VO ve Starém Jenštejně, etapa 1-souběh s akcí ČEZ. Výdaje na výstavbu technického zázemí
obce budou navýšeny o 1.405.000,-. Na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti a s tím spojené
sociální a zdravotní pojištění na údržbu zeleně bude navýšeno celkem o 57.000,-. Vše bude dorovnáno ve
skupině 8 na položce 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v částce 3.077.175,-.
Návrh rozpočtového opatření č. 4 je uvedeno v příloze č. 6.
Usnesení č. 6-1/23/2018-2022:
„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021, jak je uvedeno v příloze č. 6.“
PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali – počet členů: 7, jmenovitě: Norbert Hlaváček, Roman Pokorný, Jiří
Prskavec, Martin Šidlák, Ing. Zuzana Dvořáková, Mgr. Blanka Křížová, 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.

DISKUSE

K bodu č. 5 doplnění: Vzhledem ke směrnici nepotřebujeme schvalovat smlouvu, ale musíme schválit
rozpočtové opatření.
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Zasedání bylo ukončeno v 17:45
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1:

„Informace o konání 23. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn“

Příloha č. 2:

„Listina přítomných členů zastupitelstva“

Příloha č. 3:

„Přehled přijatých usnesení“

Příloha č. 4:

„Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021–2024 pro
poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura“

Příloha č. 5:

„Oznámení o poskytnutí dotace na Technické zázemí obce“

Příloha č. 6:

„Rozpočtové opatření č. 4/2021“

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
V Jenštejně dne 29. 7. 2021

….………………..…………………
Pavlína Antošová
zapisovatel

Opatřeno podpisem
V Jenštejně dne 29. 7. 2021

………………….…………………
Norbert Hlaváček
starosta

V Jenštejně dne 29. 7. 2021

V Jenštejně dne 29. 7. 2021

Opatřeno podpisem
…………………………………..………
Martin Šidlák
ověřovatel

Opatřeno podpisem
……….…………………….……………
Roman Pokorný
ověřovatel
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