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INFORMACE 
O KONÁNí DRUHÉHO ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN 

(201 0-2014) 

Obecní úřad v JElnštejně tímto v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání 2. zasedání zastupitelstva obce 
Jenštejn ve volebním období 2010-2014, které svolal Jiří Sojovský, starosta obs;e Jenštejn: 

Datum: 22. prosince 2010 

Místo: Obecní úřad v Jenštejně , nám. 9. května 60, 25073 Jenštejn, zasedací místnost (v přízemí) 

Čas: od 19.00 hod. 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení pořadu jednání 

3. Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení 

4. Zřízení rozvojového a komunitního výboru 
a. vznik, působnost a počet členů rozvojového výboru 
b. vznik, působnost a počet členů komunitního výboru 
c. volba předsedy rozvojového výboru 
d. volba předsedy komunitního výboru 
e. volba členů rozvojového výboru 
f. volba členů komunitního výboru 

5. Zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn Č. 1/2009, o místním poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho přtpojení na stavbu vodovodu a kanalizace 

6. Projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce 
za uplynulý kalendářní rok a přijetí opatření k nápravě nedostatků 

7. Rozpočtová opatření 

8. Pravidla rozpočtového provizoria obce Jenštejn 

9. Dodatek Č . 1 k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii 
s obcí Radonice ze dne 25.11.2009 - prodloužení účinnosti do 31.3.2011 

10. Schválení Dodatku Č . 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního prostředku na rok 2010 
s Občanským sdružením Jenštejn ze dne 9.3.2010 - vrácení části darované částky 

11. Změna obecné závazné vyhlášky Č . 1/2007 obce Jenštejn o místních poplatcích vyvolaná 
změnou právních předpisů 

12. Různé 

13. Diskuse 

Podklady k jednotlivým bodům navrženého pořadu jednání jsou umístěny na obecním úřadě 
v úředních hodinách k nahlédnutí. Každý má právo učinit si z těchto podkladů opisy a výpisy za 
administrativn í náklady. 

V Jenštejně dne 14. prosince 2010 
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Jméno a podpis: .. ... ~."....f ·f ····· .. /J lfl c 
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Vyvěšeno na úřední desce dne: ........ .. ... . . Jméno a podpis: ......... ......... .. .... .... .. . 


