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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 11. JEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 11. 9. 2012  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 11. 9. 2012 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 19:30 

Čas ukončení: 21:30 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Martin Šidlák, Mgr. Jana Habartová, Mgr. Daniel Tůma, 
Vladimír Neuman 

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Mgr. Zuzana Bezvodová, Miloslav Šnídl, Adéla Rodná 

Zápisem pověřen: Daniel Tůma 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 
2. Projekty komunitního výboru na rok 2013 

(manažeři jednotlivých projektů, finanční 
náročnost, termíny). 

3. Poskytování dotací občanským sdružením a 
spolkům v roce 2013. 

4. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1. - Úvod 

 
Bod 2. Projekty komunitního výboru na rok 2013 (manažeři jednotlivých projektů, 
finanční náročnost, termíny). 
 
Přítomní členové výboru prošli plánované projekty na příští rok a stanovili částky za projekty 
komunitního výboru. Ty jsou obsahem přílohy 1 zápisu. 
 
Dále z projednaných projektů na příští rok byl sestaven kalendář akcí: 
 

Datum Akce Vedoucí 

Únor Karneval u Cafourků Adéla Rodná 

30.4.2013 Čarodějnice Vladimír Neuman 

Červen  Jenštejnské slavnosti J. Habartová, K. Zemanová, P. Sedláček 

Srpen/Září Nohejbalový turnaj o Pohár starosty Miloslav Šnídl 

Září Loučení s prázdninami Jana Habartová 

Říjen/Listopad Lampionový průvod Gábina Válková 

Prosinec Rozsvícení stromečku Jana Habartová 

 
K probíraným projektům vnikly větší připomínky u: 
 
Policie Radonice – toto není typický projekt pro komunitní ani rozvojový výbor K.V. navrhuje 
přesunout toto pod pravomoci Starosty, stejně jako je zásahovka hasičů 
 
MŠ Školka – tento projekt je taky co se týče rozsahu mimo K.V. a mělo by se s ním zacházet jinak. 
Bokem K.V. a R.V. existují realizační skupiny, které zajištují rozeběhnutí MŠ. Navrhujeme také 
vyjmout z projektů K.V. 
 
Kniha o Jenštejně - Evžen Dub a Martin Šidlák prezentovali svoji představu o knize a seznámili s nimi 
pana Kovandu a paní Kovandovou. O dalším postupu se domluví separátně. 
 
Bod 3. Poskytování dotací občanským sdružením a spolkům v roce 2013. 
 
Jana Habartová uvedla tento bod. Důvodem projednávání je nastavit standardní proces žádostí o 
dotaci/příspěvek od různých zájmových skupin. 
 
Evžen Dub uvedl příklad, jak to funguje v RC Jenštejnský Trpaslík, který pravidelně každý rok žádá o 
příspěvek na provoz od obce. S obcí má smlouvu a na základě ní je povinen každoročně obci předložit 
vyúčtování a výroční zprávu. Ve výroční zprávě uvede co se za daný rok dělo a naznačí další kroky do 
budoucnosti. 
 
Komunitní výbor zaúkoloval Dana Tůmu, aby vypracoval koncept, co má obsahovat žádost o přidělení 
příspěvku od obce a jaké povinnosti bude muset žadatel splnit.  
 
Bod 4. Závěr 
 
Paní Kovandová na závěr panu Tůmovi vytkla, že neaktualizoval jízdní řády na webu obce. Ten slíbil 
okamžitou nápravu. 


