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Obec Jenštejn 
nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  
Z 9. SCHŮZE KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 16. 2. 2012  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 16. 2. 2012 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 19:30 

Čas ukončení: 20:30 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Evžen Dub, Miloslva Šnídl, Martin Šidlák, Mgr. Jana 
Habartová, Mgr. Daniel Tůma,  

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Vladimír Neuman, Mgr. Zuzana Bezvodová,  

Zápisem pověřen: Evžen Dub 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Finační rozpočet na sportovní a kulturní akce v 
Jenštejně 2012 a pravidla čerpání  
2. Seznam a kulturních a sportovních akcí a podrobnosti 
jednotlivých akcí 
3. Dětská hřiště v Jenštejně - rozpočet na 2012  
4. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1. Finační rozpočet na sportovní a kulturní akce v Jenštejně 2012 a pravidla 
čerpání 
 
Přítomní členové výboru prošli plánované projekty na tento rok a stanovili částky za projekty 
komunitního výboru, viz příloha 1.  
Po dohodě s finančním výborem bude komunitnímu výboru na vyžádání předložen přehled 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé projekty a akce. Report umožní sledování  
případných nevyčerpaných prostředků do konce roku. 
Komunitní výbor dále požaduje na finančním výboru předložení nákladů na sport a kulturu 
v roce 2011. 
 

Bod 2. Seznam a kulturních a sportovních akcí a podrobnosti jednotlivých akcí 
 
Součástí těchto projektů je i seznam akcí na celý rok, termíny akcí a předpokládaný odhad 
maximálních nákladů. U každé akce je zodpovědná osoba nebo skupina osob či sdružení. 
Akce budou financovány obcí Jenštejn. Kalendář akcí viz. příloha 2. 
 

Bod 3. Dětská hřiště v Jenštejně - rozpočet na 2012  
 
Byla podána žádost o dotaci na vybavení dětského hřiště v majetku obce (dolní hřiště). 
V diskusi zazněla možnost výroby kolotoče na toto dolní hřiště a výroba nové houpačky na 
hřiště v Hradní ulici. Výbor zajistí cenové nabídky na výrobu a předloží je starostovi obce k 
posouzení. 
 
Bod 4. Různé 
 
Komunitní výbor se pokusí zpracovat cyklomapu okolí Jenštejna. Ideový nápad předložil 
Evžen Dub, Miloslav Šnídl zajistí podklady ze zkušeností cyklooddílu, Martin Šidlák zjistí 
možné náklady na výrobu takové mapy (formát cca A2, složeno na formát 10 x 30 cm). 
Financování nákladů na výrobu by mohlo být zajištěno reklamní plochou na druhé straně 
cyklomapy. Ta by se pak prodávala třeba na Hradě a zisk z prodeje by byl na opravy Hradu 
Jenštejn. 
 
 


