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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z OSMÉ SCHŮZE ROZVOJOVÉHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 9. 2. 2012  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 9. února 2012 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 19:30 

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 (neomluven) 

Hosté:  

Zápisem pověřen: Evžen Dub 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 

2. Aktualizace projektů rozvojového výboru 

3. Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“ 

4. Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v 
Jenštejně“ 

5. Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci 
Jenštejn“ 

6. Vývoj a výhled projektů vodovodů a kanalizací 
v Jenštejně a Dehtárech 

7. Vývoj a výhled projektu „Územní plán obce“ 

8. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1. – Úvod 

Petr Dovolil přivítal přítomné členy výboru a uvedl program jednání. 

Bod 2. – Aktualizace projektů rozvojového výboru 

Byla provedena aktualizace projektů rozvojového výběru dle Přílohy č. 1 k tomuto zápisu, zejména 
určení projektovým manažerů a spolupracujících osob. 

Bod 3. – Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“ 

Dne 10. 2. 2012 bude otevírání obálek s nabídkami. Následně bude standardní postup zadávacího 
řízení posouzení kvalifikace, nabídek a hodnocení nabídek. Následně bude probíhat proces 
posuzování celého řešení projektu na finančním výboru, kontrolním výboru a následně projednáváno 
a schvalováno na zastupitelstvu. Probíhá územní a stavební řízení (od 12/2011) 

Bod 4. – Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v Jenštejně“ 
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Do konce února 2012 nepravomocné územní a stavební povolení a výkaz výměr + rozpočet stavby. 
Zítra kontrolní den projektu s projektantem. 

Bod 5. – Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci Jenštejn“ 

Podáno ohlášení stavby. Podá se žádost o dotaci na SFDI:  Varianta 1 (celkem: 2,3 mil. Kč, 
spoluúčast obce: cca 800 tis. Kč). Termín pro podání dotace 14. 2. 2012. 

Bod 6. – Vývoj a výhled projektů vodovodů a kanalizací v Jenštejně a Dehtárech 

Vodovody a kanalizace v Novém Jenštejně jsou téměř zcela předány do majetku obce. Byl udělán 
dodatek s provozovatelem legalizující provozování této infrastruktury VaK. Letos bude projednán 
systém správy a provozování infrastruktury VaK v obci. Bylo vydání územní rozhodnutí na VaK 
v Dehtárech. Letos bude řešeno zanesení do plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského 
kraje. Předpoklad zadání DSP na projekt vodovodu v Dehtárech. 

Bod 7. – Vývoj a výhled projektu „Územní plán obce obce“ 

Paní Ing. arch. Hlaváčkovou byl představen záměr úpravy územního plánu obce na mapě územního 
plánu. Členové výboru byli seznámeni s dopisem společnosti Šimon - Šípek, s.r.o. o zájmu zakoupení 
pozemku v areálu bývalého JZD. 

Bod 8. – Různé 

Žádné. 


