Obec Jenštejn
nám. 9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
ZE TŘETÍHO JEDNÁNÍ ROZVOJOVÉHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN KONANÉHO DNE 8.3.2011
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ
Den konání:

8.3.2011

Místo konání:

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

Čas zahájení:

20.39

Čas ukončení:

22.58

Doba přerušení:
Jména přítomných členů výboru:

nevztahuje se
1

Mgr. Petr Dovolil, Ing. Zdeněk Brancuzký, Ing. Eva Kašparová, Ing.
arch. Evžen Dub

Jména nepřítomných
(omluvených/neomluvených)
členů výboru:

Petr Stibůrek (omluvený)

Pořad jednání:

1.

Úvod

2.

Kontrola plnění projektů obce Jenštejn spadajících do
působnosti rozvojového výboru a nastavení plnění pro rok
2011

3.

Územně-stavební otázky - mateřská školka, sportovní zázemí
pod hradem Jenštejn, developerský projekt BB Invest
(územně-stavební otázky)

4.

Nemovitý majetek obce Jenštejn (digitální mapa)

5.

Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Úvod

Ze strany Mgr. Petr Dovolila byl krátce představen navržený pořad jednání. S pořadem jednání
vyslovili členové výboru souhlas.

2.

Kontrola plnění projektů

Následně probíhala, diskuse o obsahu a plnění části jednotlivých projektů zařazených do
Rozvojového výboru, a to podle jednotlivých projektových listů. Situace zbylých projektů bude
projednána na dalším samostatném jednání Rozvojového výboru. Konkrétně nebyla projednána
situace těchto projektů:


1.5 (Cesta pro pěší a cyklisty Jenštejn-Radonice – PM: Magdalena Hlaváčková), 1.6 (Cesta
pro pěší a cyklisty Jenštejn-Vinoř – PM: Magdalena Hlaváčková) a 1.7 (Obnovení pěší a
cyklistické stezky Jenštejn-Dřevčice – PM: Petr Hlaváček), které nepředpokládají výdaj
v tomto roce a jejich řešení je do značné míry závislé na objednané dopravní studii;



1.8 (Oprava a revitalizace cesty Jenštejn-Podolanka – PM: Petr Stibůrek), z důvodu
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nepřítomnosti Petra Stibůrka na jednán Rozvojového výboru;


4.2 (Stanovení rozsahu veřejných služeb úklidu veřejných ploch zajišťovaných obcí a
komerční nabídka služeb v oblasti úklidových prací a zeleně – PM: nově Eva Kašparová.),
z důvodu, že bude nejprve předloženo věcné řešení ze strany Evy Kašparové (projektový
list) – do konce března 2011;



4.4 (Zajištění služeb odpadového dvora pro obyvatele obce – PM: Jiří Sojovský), bude
řešeno v návaznosti na projekt 4.2.

Stav a aktualizace projednávaných projektů jsou součástí přiložených projektových listů.

3.

MŠ, sportovní zázemí pod hradem, BB Invest

Jednání obce s BB Invest proběhne 9.3.2011.
MŠ a sportovní zázemí pod hradem – bylo dohodnuto toto:


MŠ: Čeká se na vyjádření Volksbank a Nového Jenštejna, a.s. na změnu podmínek odkupu
pozemku pro MŠ (1566 m2) – další jednání povede Petr Dovolil a Petr Hlaváček.



MŠ a sportovní zázemí: Bylo dohodnuto, že na obě investiční akce se připraví
architektonických návrh a následně projektová dokumentace.



MŠ a sportovní zázemí: Bylo dohodnuto, že v objektu MŠ nebudou probíhat žádné
sportovní aktivity a že naopak bude moci být jedna místnost v MŠ využita i pro kroužky dětí
po provozní době MŠ.



MŠ: Základní jedna varianta: 2 třídy, včetně dvou šaten (až 25 dětí – dle kapacity zahrady)
+ 1 místnost na kreativní tvoření (s přístupem z MŠ i mimo MŠ – samostatná
šatna+přípravna jídel (dovoz jídel) + malá jídelna + technická místnost pro vedení MŠ a
učitelky + technický prostor pro úklidové prostředky
– Úkol: Zdeněk Branczuzký zpracuje technické zadání (včetně hrubých výměrů ploch) a
předloží na příštím společném jednání Rozvojového výboru a Komunitního výboru
(předpoklad v týdnu od 4.4.2011)



Sportovní areál: Základní: dvě varianty
1. varianta. jedna budova složená z jedné klubovny, tří šaten, tří sprch, dvou WC a
technické místnost na uložení sportovního zařízení (míče/sítě, kůly atd.)
2. 1. varianta + 2 varianta. Ve druhé variantě by byla jedna větší místnost pro cvičení
(cvičebna) + úložný prostor pro sportovní náčiní. Budova v 1. variantě a 2. budova ve
2.variantě by byly propojeny, tj. zázemí (šatny, sprchy WC) by sloužily i pro cvičebnu.
– Úkol: Magdalena Hlaváčková zpracuje technické zadání (včetně hrubých výměrů ploch) a
předloží na příštím společném jednání Rozvojového výboru a Komunitního výboru
(předpoklad v týdnu od 4.4.2011)
Petr Dovolil připraví na příští společné jednání Rozvojového výboru a Komunitního
výboru (předpoklad v týdnu od 4.4.2011) – návrh soutěže na architekty (výzva třem).

4.

Nemovitý majetek Jenštejna

Bude třeba identifikovat v digitální mapě i nemovitosti obce v ostatních katastrálních územích.
Další otázky ohledně nemovitého majetku obce budou řešeny na dalších jednáních Rozvojového
výboru.
V Jenštejně dne 9.3.2011

Zapsal: Mgr. Petr Dovolil
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