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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 15. JEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 8. 1. 2014 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 8. 1. 2014 

Místo konání: Volnočasová místnost MŠ, Zlatnická 343 

Čas zahájení: 19:40 

Čas ukončení: 21:50 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Petr Beneš (PB), Zdeňka Fryková (ZF), Jana Habartová 
(JHa), Jiří Hulík (JHu), Daniel Tůma (DT), Táňa 
Sýkorová (TS), Klára Zemanová (KZ) 

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Adéla Rodná (AR), Miloslav Šnídl (MŠ), Oldřich 
Drcmánek (OD), Zuzana Bezvodová (ZB) 

Hosté: Jana Ivanišová (zastupitelka), Dagmar Truksa Vágo 
(klub rodičů MŠ) 

Zápisem pověřen: J. Hulík 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 

2. Redakční rada Jenštejnského občasníku 

3. Rozpočet obce a rozpočet komunitního výboru 

4. Projekty komunitního výboru na první měsíce roku 
2014, duplicita akcí  

5. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1. - Úvod 

 
JHa - SK Jenštejn a RC Jenštejnský trpaslík mají v souladu s pravidly o finančním příspěvku 
od obce do 31.1.2014 předat obci zprávu o využití tohoto příspěvku. 14.2.2014 se 
předpokládá audit účetnictví obce. 
 
JHa - Pro financování každé akce v rozpočtu KomV je třeba dodržet pravidla pro ohlášení 
akce (web, plakát), vyúčtování atd. Pokud je to reálně možné, tak je třeba se s obcí včas 
předem domluvit na způsobu a načasování financování akcí. Kontakt na obecním úřadě je 
Renata Hlaváčková. 
 
Stav úkolů z minulého jednání KomV 
 
JHa – Kontakt na zástupce rodičů v MŠ – hostem jednání byla zástupkyně klubu rodičů 
Dagmar Truksa Vágo 
 
JHu – stav akcí SK Jenštejn. Zpráva od M. Šnídla: „Byl jsem požádán trenérem reprezentace 
o možnost uspořádání přátelského utkání reprezentace žen ČR (čerstvých mistryň světa) se 
Slovenskem, Maďarskem???, které by bylo večer zakončené zábavou s asi pravděpodobně 
trampskou kapelou. Vše by bylo samozřejmě otevřené pro veřejnost, jak utkání, tak večerní 
zábava. Termín ale ještě nikdo neví, protože ještě nevyšli termínové kalendáře na 2014. To 
samé platí o turnaji. Bez termínového kalendáře se nedá nic pevně slíbit.“  
 
 
Bod 2. - Redakční rada Jenštejnského občasníku 
 
Zastupitelstvo obce schválilo 18.12.2013 usnesení navrhované komunitní výborem: 
 
„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.“ 
 
JHu - Jenštejnský občasník v roce 2014: 
 

1) Redakce předpokládá 4x12 stran vydávaných cca 10. března/června/září/prosince. 
Tři strany jsou garantovány pro zprávy OÚ a zbytek pro téma čísla, akce, historii, 
spolky atd. 

2) Loňský rozpočet 45000 byl překročen o cca 23% (54915) díky vyššímu nákladu 
(zvýšení počtu obyvatel), vloženým anketám a šestnácti stranám v prosincovém čísle 
(oboje na žádost OÚ). Navrhovaný rozpočet pro rok 2014 byl 54000. Aktualizovaný 
odhad redakce dle cen 12/2013 a v aktuálním nákladu včetně anket je cca 64000. 
Jediným nákladem je tisk. Redakce má v plánu hledat úspornější řešení.   

3) Do cca týdne připraví redakce návrh pravidel pro vydávání občasníku. Návrh bude 
zaslán členům KomV a zastupitelům. Koncem ledna bychom rádi svolali KomV za 
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účelem schválení těchto pravidel a volby šéfredaktora. Redakce předpokládá, že 
navrhne jednoho ze svých stávajících členů (K. Tůmová, E. Dub, M. Šidlák a J. 
Hulík). 

4) Předpokládaná uzávěrka článků pro dvanácté číslo je 20.2. Během příštího týdne 
bychom rádi připravili předběžný obsah a kontaktovali předpokládané autory. 

 
 
Bod 3. - Rozpočet obce a rozpočet komunitního výboru 
 
Zastupitelstvo rozpočet schválilo 18.12.2013 beze změn položek navrhovaných KomV. 
Součet nákladů akcí schválených 7.11.2013 KomV v roce 2014 je 978 tis. Kč včetně 300 tis. 
pro obecní policii Radonice. 
Změna rozpočtů akcí KomV je třeba řešit včas a v souladu s pravidly o obecním rozpočtu. 
 
 
Bod 4. - Projekty komunitního výboru na první měsíce roku 2014, duplicita akcí 
 
Karneval – AR, 15.2.2013, dětský i večerní 
Vítání občánků – Gábina Válková, jaro (?) 
Výtvarná soutěž – KZ, vyhlášení v březnovém čísle občasníku 
Akce u křížku – AR, v ideálním případě v dubnu podle návaznosti na nějaký vhodný 
liturgický svátek, uvažuje se o možnosti pozvat nějakého zástupce církve 
Pálení čarodějnic – OD,  30.4.2014, dřevo je zajištěné 
Jenštejnský běh – ZF, 17.5.2014, informace v březnovém občasníku 
Dětský den MŠ / Trpaslíkův den – TS + školka + D. Truksa Vágo, 24.5.2014, školka 
umožní konání části akce v areálu školky, divadlo ve školce, je třeba včas domluvit 
organizaci vstupu a další „technické“ náležitosti, dětský den pro žáky školky se bude konat 
zvlášť v rámci provozu školky  
Sokolníci ve školce – D. Truksa Vágo, je třeba zjistit podrobnosti a případně se pokusit to 
s něčím spojit (? Jenštejnské slavnosti) 
Jenštejnské slavnosti – KZ+JHa, 14.6.2014, další organizační schůzka proběhne 
pravděpodobně v lednu, KZ by od KomV a obyvatel obce ráda zpětnou vazbu z minulých 
ročníků, plakát ve stylu minulých ročníků (JHu) 
Hasičská soutěž – OD, 21.6.2014 
 
 
Kniha o Jenštejně – p. Kovanda na knize pracuje, letos mohou nastat výdaje za korektury, 
vhodný termín vydání jsou Jenštejnské slavnosti nebo Vánoce (nejdříve 2015), p. Kovanda 
připomněl výzvu k zapůjčení zajímavých historických materiálů 
 
Pódium pro hrad – KZ, jednání s „hradem“ zatím neproběhlo, fakticky to lze řešit nejdříve 
na jaře 
 
Sousedská soutěž o nejlepší závin – TS, pracovní název a obsah (!), ideálně jako součást 
jiné akce 
 
 
Bod 5. – Různé 
 
Obecní policie – podle názoru PB je smlouva s Radonicemi nevýhodná, PB+ZF budou 
problém dále zkoumat 
 
Pošta – JHu zjistí aktuální stav na straně pošty a její názor na další fungování pobočky 
(nejpozději pro článek v březnovém JO), podle ZF shání pošta zaměstnance 
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JHa přednesla prosbu Petra Dovolila, zda-li by se problému budoucnosti pošty někdo 
nevěnoval.   
 
D. Truksa Vágo dodá DT informaci o klubu rodičů pro nový web (únor). 
 
Problém zápisu do ZŠ – ředitel školy ve Vinoři bude děti z Jenštejna řešit individuálně 
vzhledem ke „špatným zkušenostem s rodiči“, smluvní vztah s MČ Satalice je podle JHa aj. 
Ivanišové stále nedořešený ale nadějný (není jasné, zda-li může MČ jako část Prahy uzavřít 
smlouvu na školský obvod), rodiče by si letos měli možnost docházky do konkrétní školy 
před zápisem ověřit.     
 
KomV doporučil zvážit smysl a účel ankety v občasníku  o problematice ZŠ tak, aby výsledek 
takové ankety byl užitečný pro další rozhodování orgánů obce. Existuje názor jestli má být 
účelem ankety prvotní zadání obci a nebo jestli to má být až anketa o podrobně popsaných a 
předjednaných variantách. Současně se má dbát na to, aby měla každá podobná anketa a 
s ní související informace uveřejněné v občasníku smysl pro další rozvoj obce. 
 
 
Další body, které bude třeba v dohledné době řešit: 
 
Koordinace s RozV (volnočasové centrum) 
Návrh na využití prostoru u křížku 
 
 
Předběžné datum dalšího jednání KomV je 5.3.2014 
 
 

      V Jenštejně dne 8.1.2014 
 
 
                      …….…………………….………… 
        Mgr. Jana Habartová              
          předsedkyně výboru 

  


