Obec Jenštejn
nám. 9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
ZE SEDMÉ SCHŮZE ROZVOJOVÉHO VÝBORU
KONANÉ DNE 6.10. 2011
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ
Den konání:

6.10. 2011

Místo konání:

Zasedací místnost OÚ Jenštejn

Čas zahájení:

19:00

Čas ukončení:

21:30

Doba přerušení:
Jména přítomných členů:

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

Jména nepřítomných
(omluvených/neomluvených) členů:

Petr Stibůrek

Hosté:

Ing. arch. Petr Hlaváček, Mgr. Zuzana Bezvodová

Zápisem pověřen:

Evžen Dub

Pořad jednání (dle oznámení):

Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“
Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního
areálu v Jenštejně“
Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci
Jenštejn“
Podklad pro návrh rozpočtu pro rok 2012 – výdaje
projektů rozvojového výboru.
Různé

1.
2.
3.
4.
5.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Bod 1. - Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“
Prezentaci s ohledem na finanční (rozpočtový) výhled obce připravil Mgr. Petr Dovolil. Technickou
část doplnil Ing. arch. Evžen Dub.
Stav projektu: je zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, která se v současné době začala
projednávat s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí. Předpoklad podání žádosti o stavební
povolení je začátek listopadu, vydání stavebního povolení konec listopadu. Dokumentace je ve stupni
pro stavební povolení bez připomínek. Projekt pro stavební povolení (stavební část) tvoří Přílohu č. 1
k tomuto zápisu
Pracovní skupina společně připravila „záměr“, který má za účel seznámit s projektem mateřské školy
veřejnost a bude podkladem pro marketing projektu pro žádost o dotaci. Pracovní verze záměru tvoří
e Přílohu č. 2 k tomuto zápisu.
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Bod 2. - Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v Jenštejně“
Projekt představil Ing. arch. Petr Hlaváček, který uvedl, že je dokumentace projektu pro stavební
povolení projednána, vyjma vyjádření Povodí Labe, a předpokládá se podání žádosti o stavební
povolení v příštím týdnu. Předpoklad vydání stavebního povolení je začátek listopadu. Architekti
budou pověřeni prověřit možnost umístění druhého wc pro ženy, jinak je dokumentace ve stupni pro
stavební povolení bez připomínek. Projekt pro stavební povolení tvoří Přílohu č. 3 k tomuto zápisu.
Dále Mgr. Petr Dovolil uvedl, že Miloslav Šnídl, jako předseda SK Jenštejn zpracuje obdobný „záměr“
(do konce příštího týdne), který bude složit pro veřejnost a bude podkladem pro marketing projektu a
žádost o dotaci.

Bod 3. - Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci Jenštejn“
Tohoto projektu se ujal Ing. arch. Evžen Dub a prezentoval konečnou verzi Dokumentace, která se
sestává ze 4 částí:
1. Oprava přechodů v ulici Hradní,
2. Dopravní značení v zůžené části v centru obce,
3. Dopravní značení a stavební úpravy v centru obce,
4. Dopravní značení a chodník a související stavební úpravy u domu seniorů.
Realizace bodu 1 se předpokládá v roce 2011, a to včetně realizace kryté autobusové zastávky na
nástupní stanici v ulici Hradní.
Realizace bodu 2 se předpokládá současně s body 3 a 4.
Realizace bodů 3 a 4 se předpokládá po získání dotace (pěší propojení domova seniorů s poštou a
obecním úřadem a knihovnou). Jedná se o celkem 4 přechody pro chodce, chodník s autobusovými
zastávkami a související stavební úpravy, osvětlení).
Dokumentace tvoří Přílohu zápisu č. 4 k tomuto zápisu.

Bod 4. - Podklad pro návrh rozpočtu pro rok 2012 – výdaje projektů rozvojového
výboru
Mgr. Petr Dovolil prezentoval pracovní verzi finančního plánu realizace projektů (ad body 1, 2 a 3)
v příštím roce. Je evidentní, že nebude možné realizovat všechny tři projekty v roce 2012, aniž by byly
využity dotace. Bylo zadáno vypracování další upřesněné varianty.
Mgr. Petr Dovolil ve spolupráci se členy rozvojového výboru vyplnil první verzi projektového listu na
rok 2012, a to v rámci všech projektů obce. Po následné rozpravě se konstatovalo, že bude tato
předána komunitnímu výboru k vyjádření. Následně bude – po specifikaci možností rozpočtu obce na
rok 2011 – uspořádán „dohodovací“ společné jednání rozvojového a komunitního výboru
zastupitelstva obce.

Bod 5. - Různé.
Ing. Eva Kašparová představila projekt revitalizace zeleně, který se bude postupně realizovat v tomto
a příštím roce. Výkresy tvoří Přílohu č. 5 k tomuto zápisu. Na základě podnětu Mgr. Bezvodové se
odsouhlasilo, že se bude obec snažit získat dotace na obnovu zeleně, a to včetně revitalizace aleje na
cestě ke křížku (třešně, ořechy).
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