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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

ZE 14. JEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 7. 11. 2013 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 7. 11. 2013 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 19:30 

Čas ukončení: 21:30 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Adéla Rodná, Daniel Tůma, Jiří Hulík, Zdeňka Fryková, 
Táňa Sýkorová, Klára Zemanová, Petr Beneš, Oldřich 
Drcmánek, Jana Habartová,  

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Miloslav Šnídl, Zuzana Bezvodová 

Hosté: P. Dovolil 

Zápisem pověřen: Daniel Tůma 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 

2. Situace v komunitním výboru 

3. Princip akcí v rámci komunitního výboru 

4. Projekty komunitního výboru na rok 2014  

5. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1. - Úvod 

Míla Šnídl se omluvil, má nemocného psa. 

J. Habartová (JH) poděkovala všem za práci na minulém komunitním výboru, kterého se 
kvůli nemoci nemohla zúčastnit.  
 
 
Bod 2. Situace v komunitním výboru 
 
Předseda komunitního výboru 
Komunitní výbor má v současné době dva členy zastupitelstva a tudíž je možné doporučit 
zastupitelstvu jiného předsedu komunitního výboru.  
J. Habartová otevřela diskuzi ohledně předsedy, nikdo proti ní nevystoupil, takže obhájila 
funkci 
 
Situace 
V současné době je komunitní výbor spíše sdružení jednotlivců, kteří organizují jednotlivé 
akce. Předsedající vyzvala všechny členy k objasnění názoru 

- jak vnímají funkci KV 
- jaká je dle jejich názoru jejich funkce v KV 
- jaký je dle jejich názoru vývoj KV x jednotliví členové do budoucna 

- Jiří by si přál, aby se KV stal funkční platformou pro pořádání, koordinaci a vzájemnou 
pomoc při různých společenských akcích a komunitních událostech. Měl by se rovněž 
scházet častěji s ohledem na aktuální potřeby akcí a projektů.  
- Adéla souhlasí se současným způsobem a fungování KV.  
- Zdeňka souhlasí s Jirkou. Měl by se scházet i neoficiálně 
- Táňa - zatím nechápe důvod proč vlastně KV je. Navrhuje 

- Pravidelné schůzka. 
- Projít akce co se udály a nějak je zhodnotit. 
- Sladit akce trpaslíka a obce. 

- Klára Zemanová se ptala, zdali  lze z pozice KV zadávat podněty pro obec. Dle jejího 
názoru by se měl KV více zajímat i o činnost Rozvojového výboru. 

- P. Dovolil navrhuje, aby v rámci důležitějších projektů byla jednání společná a aby tak jako 
dříve, byla společná jednání obou výborů. 

 
Bod 3. Princip akcí v rámci komunitního výboru  

Jana H. zjistí styčného důstojníka pro SRPŠ. 
Prosíme Jiřího Hulíka, aby se domluvil s Mílou, jak s jeho projekty. 
Na prosincovém KV bychom měly dojednat termíny a obsahy akcí. 

 
Bod 4. Projekty komunitního výboru na rok 2014 
 
Návrh rozpočtu komunitního výboru pro rok 2014 
Do rozpočtu komunitního výboru bude přidán požadavek na běh a soutěž hasičů, celý 
rozpočet je v příloze 1. K webu http://aligator.ces.cz/~dtuma/obec/default.htm 
 

http://aligator.ces.cz/~dtuma/obec/default.htm
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Komunitní výbor hlasoval o návrhu rozpočtu komunitního výboru na rok 2014 pro propsání 
do celkového rozpočtu obce Jenštejna na rok 2014 dle přílohy 1. 
Pro hlasovalo: 7 členů 
Proti hlasovalo: 1 člen 
Hlasování se zdržel: 1 člen 
Vzhledem k tomu, že pro návrh hlasovala nadpoloviční většina, je tedy návrh přijat. 
 
Návrh bude nyní propsán do celkového rozpočtu obce a zjistí se, zda jsou všechny akce 
možné. V opačném případě bude o jednotlivých akcí či o plošném snížení financí komunitní 
výbor jednat na dalším zasedání. 
 
 
Bod 5. Ostatní 
 
Před jednáním KV zaslal Jiří Hulík jménem redakce Jenštejnského občasníku členům KV 
podklady pro návrh na zřízení Redakční rady Jenštejnského občasníku. V diskuzi k těmto 
podkladům zazněla obava, aby počet členů takové Rady nebyl příliš velký a rada byla tedy 
dostatečně funkční. KV hlasoval o následujícím návrhu usnesení pro zastupitelstvo obce: 
 
„Zastupitelstvo obce Jenštejn stanovuje následující pravidla pro fungování Redakční rady 
Jenštejnského občasníku: 

1) Redakční radou Jenštejnského občasníku je Komunitní výbor obce Jenštejn. 
2) Redakční rada schvaluje obecná pravidla pro fungování Jenštejnského občasníku a 

dohlíží na jejich dodržování. 
3) Redakční rada přijímá náměty, názory a připomínky k obsahu Jenštejnského 

občasníku a společně s redakcí, zastupitelstvem a vedením obce se podílí na jejich 
řešení. 

4) Redakční rada jmenuje a odvolává šéfredaktora Jenštejnského občasníku. 
5) Redakční rada stanovuje roční rozpočet Jenštejnského občasníku a doporučuje ho 

ke schválení Zastupitelstvu obce.“ 
Pro hlasovalo: 9 členů 
Proti hlasovalo: 0 
Hlasování se zdržel: 0  
Vzhledem k tomu, že pro návrh hlasovala nadpoloviční většina, je tedy návrh přijat. 
 
Tento návrh bude s příslušnými podklady předložen jako usnesení zastupitelstvu obce (Jana 
Habartová + Jiří Hulík) 

 
Paní Kovandová, navrhuje aby na hoře u křížku dát lavičku. Plus nějaká atrakce pro prcky.  
Nepořádek v obci. Téma nadhodil pan Kovanda.  
Paní Kovandová, žádá o zavedení šipky na Jenštejn z cesty Dřevčic. 
  
Následující KV je navrhován na 11. 12. 2013 nebo 12.12. 2013 po jednání zastupitelstva o 
rozpočtu. 
 
 

       Jenštejně dne ……….……..………………. 
 
 
 
 
                ……….…………………….………… 
        Mgr. Jana Habartová              
          předsedkyně komise 

  


