
INFORMACE  

 O KONÁNÍ DESÁTÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN 

(2010-2014) 

Obecní úřad v Jenštejně tímto v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání 10. zasedání 

zastupitelstva obce Jenštejn ve volebním období 2010-2014, které svolal Jiří Sojovský, starosta 

obce Jenštejn: 

Datum: 1. prosince 2012 

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

přízemí)  

Čas: od 19.30 hod. 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení pořadu jednání 

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

4. Projednání zprávy o plnění rozpočtu obce Jenštejn za období leden až září 2011, včetně 

Zprávy o zjištěních z průběžného přezkumu hospodaření účetní jednotky za období 1-

9/2011 

5. Vypsání zadávacího řízení na úvěr na projekt Mateřská škola Jenštejn 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Mateřská škola Jenštejn“ ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 a závazku spolufinancování akce 

z rozpočtu obce  

7. Rozpočtový výhled obce Jenštejn na léta 2012 až 2014 

8. Směrnice pro projednání rozpočtu obce  

9. Stanovení výše a splatnosti úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle čl. 7 dle Vyhlášky obce 

Jenštejn  č. 3/2007 na rok 2012 

10. Stanovení výše úhrady a splatnosti úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologických dopadů na rok 2012 

11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. – vedení elektrických 

sítí 

12. Prodej nemovitostí (pozemků) v majetku obce Jenštejn za cenu dle znaleckého posudku 

na základě zveřejněných záměrů prodeje: 

i. pozemek parc. č.  40/18, k.ú. Jenštejn, o výměře 172 m² 

ii. pozemek parc. č. 45/6, k.ú. Jenštejn o výměre 50 m² (v daném případě se jedná o 

odprodej pozemku manželům Příhonským), a to při současném odkoupení parc. č. 2/4, 

k.ú. Jenštejn, o výměře 15 m² od manželů Příhonských 

13. Schválení Plánu inventarizace na rok 2011 

14. Schválení pořízení úpravy územního plánu obce podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, 

určení zastupitele, který bude zastupovat obec při pořizování úpravy ÚP a schválení 

žádosti obce o pořízení podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. 

15. Různé 
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16. 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 

administrativní náklady. Záměry k prodejům nemovitostí dle bodu 13 jsou vyvěšeny na úřední 

desce po dobu zákonné lhůty ode dne 10. listopadu 2011.  

V Jenštejně dne 23. listopadu 2011     

        ………………..…………………. 

                         Jiří Sojovský, starosta  

                        (podpis a kulaté razítko obce) 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………        Jméno a podpis: …………………………. 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………        Jméno a podpis: …………………………. 


