OBEC JENIŠOVICE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7 / 19
dne 12. 12. 2019
Jednání se konalo ve čtvrtek 12.12.2019 od 19:00 do 20:50 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Jenišovicích.
Přítomni : 10 členů ZO, dle presenční listiny
Nepřítomni : L.Preisler - omluven
Hosté :
p.Holý, pí.Kučerová, pí.Schneiderová
Program :

1. Zahájení
2. Informace
3. Čerpání rozpočtu v roce 2019
4. Plán akcí na rok 2020
5. Návrh rozpočtu na rok 2020
6. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 601/1, k.ú. Odolenovice
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

Ad 1/ Zahájení, kontrola úkolů.
Jednání zahájil a vedl p.starosta B.Bradáč. Po uvítání přítomných konstatoval usnášeníschopnost řádně
svolaného zastupitelstva a dal schválit předložený program zasedání (schváleno hlasováním 9 pro, 0 proti, 1
zdržel se). Zapisovatelem navrhl J.Brože (9-0-1), ověřovateli zápisu J.Kadečkovou a R.Knoblocha (9-0-1). Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým bodům, ostatní témata projednána v samostatném bodě. Místostarosta J.
Brož přednesl zprávu ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání ZO :
Kupní smlouva na prodej stavby „Jenišovice - obytná zóna Steblík - vodovod a kanalizace“ byla uzavřena včetně Smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohody o započtení pohledávek. Kupní
smlouva na prodej dílu „D“ o výměře 4 m2 byla vypracována a uzavřena, včetně podání na vklad do katastru
nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene č.j. OLP mezi Libereckým krajem, SVS a Obcí byla ze strany
obce podepsána a odeslána na SVS.
Dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu Chodníku byl uzavřen.
Rozpočtové opatření bylo zapracováno do rozpočtu. Inventury majetku obce probíhají.
ZO schválilo (10-0-0) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
Ad 2/ Informace.
Chodník byl dokončen, připravujeme žádost o platbu z evropského programu IROP, žádost o kolaudaci
je odeslána.
Stavební úpravy bývalé fary pokračují dle plánu, provádí se základy přístavby se schodištěm a výtahem,
byla provedena vodorovná izolace zdiva injektáží. Připravuje se provedení stropu nad chodbou v přízemí.
Kolaudace prodloužení komunikace a opravy komunikace proběhla 6.12.2019 bez závad.
Byla pokácena nakloněná thúje na hřbitově, při větším větru hrozil pád, a přerostlé jasany u ČS v Odolenovicích. Oprava plochy na parkování ve Skaličkách byla provedena, dále provedena oprava dvou poškozených
šachet dešťové kanalizace na Trávníkách a jedné ve Skaličkách. Odcizena značka 30 km/h u p…… na koncertu
v kostele sv.Jiří vystoupí 14.12. opět Musica Fortuna.
ZO vzalo informace starosty na vědomí.
Ad 3/ Čerpání rozpočtu v roce 2019.
Ke dni 30.11.2019 byla na straně příjmů rozpočtovaných daňových 20.085.690 Kč naplněna skutečnost
18.283.988,56 Kč (plnění 91%) a celkové příjmy předpokládané 23.805.690 Kč mají skutečnost 20.824.727,94
Kč (plnění 87%). Výdaje rozpočtované jsou 33.905.690 Kč, skutečnost je 22.305.451,10 Kč (čerpání 66%,
protože zbytek za faru se hradí v roce 2020). Čerpání do konce roku : úhrada za chodník 2,23 mil.Kč, za provedené práce na objektu fary 1,1 mil.Kč. ZO po projednání schvaluje (10-0-0) čerpání rozpočtu.

Ad 4/ Plán akcí na rok 2020.
Z letošních akcí jsou dokončeny Chodník Jenišovice - Mariánka I.etapa, Oprava komunikace pod truhlárnou na p.p.č.2589/1, Prodloužení komunikace na p.p.č.2638 a Úpravy odborné učebny v ZŠ. Pokračují Stavební úpravy č.p.12. Projektová dokumentace na stavební úpravy MŠ je připravena ke stavebnímu povolení.
ZO po projednání schvaluje (10-0-0) Plán akcí na rok 2020 v tomto rozsahu :
1. Stavební úpravy č.p. 12, dokončení
2. Rozšíření kapacity MŠ Jenišovice
3. Vodovod Steblík
4. Výměna spotřebičů v kuchyni ZŠ včetně instalací odpadů a plynu
5. I.etapa výstavby WC u kiosku na koupališti
6. Oprava autobusové čekárny na Mariánce
7. Výstavba parkoviště u tělocvičny
Ad 5/ Návrh rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet zahrnuje plánované akce, začneme výběrem na školku a vodovod, půjčku splatíme za 3 roky.
ZO po projednání schvaluje (10-0-0) schodkový návrh rozpočtu na rok 2020 podle přílohy č.1, příjmy ve výši
27.603.000 Kč, výdaje ve výši 33.703.000 Kč a schvaluje úhradu schodku z financování ve výši 6.100.000 Kč.
Ad 6/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 601/1, k.ú. Odolenovice
Jde o prodej části pozemku cca 200 m2 p.č. 601/1 podél obecní cesty dvěma žadatelům. Plánují stavby
RD, rozšířili by si parcelu a zlepšili přístup. ZO po projednání schvaluje (9-1-0) vyvěšení prodeje části p.p.č.
601/1 po provedení GP za předpokládanou prodejní cenu 500 Kč/m2.
Ad 7/ Různé.
a) Poplatky za svoz odpadu v roce 2020.
ZO po projednání schvaluje (10-0-0) ceny za svoz komunálního odpadu v r. 2020 ve výši cen roku 2019
pro nádoby o objemu 110 - 120 litrů : známky 2.500 / 2.000 / 1.500 / 80 Kč, pytel 60 Kč. Požadován prodej
známek po více dnů a prověřit sjezd ke Schneiderovým.
b) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Stát nařídil formální aktualizaci vyhlášek, ZO po projednání schvaluje (9-0-1) OZV č.1/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství podle přílohy č.2.
c) OZV o místním poplatku ze psů.
ZO rovněž schvaluje (10-0-0) OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů podle přílohy č.3, držitelem psa
je občan ČR. Požadováno zvýšit počet odpadových košů.
d) Změna předmětu obecní podpory.
Římskokatolická farnost Jenišovice obdržela od Obce Jenišovice podporu 50 tis.Kč na další etapu stavební rekonstrukce kostela sv.Jiří pod názvem „Výměna okapů, doplnění svodů a zakrytí cymbálů“. Ze strany
NPÚ však dosud není schválen druh střešní krytiny, proto se okapy zatím neměnily. ŘKF tedy žádá o povolení
změny předmětu podpory při pokračování stavební rekonstrukce kostela sv.Jiří na náhradní předmět pod názvem „Výroba a montáž replik dvou oken na věži“, protože provizorní zabednění již hrozilo pádem na vozovku.
ZO po projednání schvaluje (10-0-0) uvedenou změnu předmětu podpořené akce.
Ad 8/ Diskuze.
- k chodníku : p. Štěpánek vypracuje v lednu studii 2. etapy do návsi, na horním konci už je možnost
protažení k čekárně, projednat nabídku odkupu cesty do návse
- k VO : nově nastavit začátek až od 4:15 h., přidat lampy do výjezdové uličky na Marjánce a u Menclů
Je hotový program Pekařovy slavnosti dne 18.4.2020. Dále jsou hotové projekty na dopravní zrcadla, u
vjezdu na náves v Odolenovicích umístění nevychází
Požadavky : Do čekárny Marjánka umístit posyp. Zveřejňovat zápisy ZO.

Přehled usnesení ze zasedání ZO Jenišovice dne 12.12.19
Přítomno 10 členů ZO.
1/7/19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. (9-0-1)
2/7/19 ZO schvaluje zapisovatelem J.Brože a ověřovateli zápisu J.Kadečkovou a R.Knoblocha. (9-0-1)
3/7/19 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek. (10-0-0)
4/7/19 ZO bere na vědomí informace starosty.
5/7/19 ZO schvaluje čerpání rozpočtu k 30.11.2019. Příjmy rozpočtované daňové 20.085.690 Kč, skutečnost
18.283.988,56 Kč, plnění 91%, celkové příjmy rozpočtované 23.805.690 Kč, skutečnost 20.824.727,94 Kč,
plnění 87%. Výdaje rozpočtované 33.905.690 Kč, skutečnost 22.305.451,10 Kč, čerpání 66%. (10-0-0)
6/7/19 ZO schvaluje plán akcí na rok 2020 v tomto rozsahu : (10-0-0)
Plán akcí na rok 2020
1. Stavební úpravy č.p.12, dokončení
2. Rozšíření kapacity MŠ Jenišovice
3. Vodovod Steblík
4. Výměna spotřebičů v kuchyni ZŠ včetně instalací
5. I.etapa výstavby WC u kiosku na koupališti
6. Oprava autobusové čekárny na Mariánce
7. Výstavba parkoviště u tělocvičny
7/7/19 ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2020 podle přílohy č.1. Příjmy ve výši 27.603.000,-Kč, výdaje
ve výši 33.703.000,-Kč a schvaluje úhradu schodku z financování ve výši 6.100.000,-Kč. (10-0-0)
8/7/19 ZO schvaluje vyvěšení prodeje části p.p.č.601/1 po provedení GP za předpokládanou prodejní cenu 500
Kč/m2. (9-1-0)
9/7/19 ZO schvaluje ceny za svoz komunálního odpadu v r. 2020 ve výši cen roku 2019 pro nádoby o objemu
110 - 120 litrů : (10-0-0)
týdenní svoz - 52 svozů za rok
cena celoroční známky 2500,-Kč
kombinovaný svoz - 39 svozů za rok
cena celoroční známky 2000,-Kč
svoz 1x za 14 dní - 26 svozů za rok
cena celoroční známky 1500,-Kč
jednotlivá známka
80,-Kč
pytel objemu 110 L
60,-Kč
10/7/19 ZO schvaluje OZV č.1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle příl.č.2. (9-0-1)
11/7/19 ZO schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů podle přílohy č.3. (10-0-0)
12/7/19 ZO schvaluje změnu předmětu podpořené akce Římskokatolické farnosti Jenišovice při stavební rekonstrukci kostela sv.Jiří pod novým názvem „Výroba a montáž replik dvou oken na věži“. (10-0-0)

zapsal :

Jiří Brož

starosta :

Bohumil Bradáč

ověřili :

Jana Kadečková
Roman Knobloch

dne : 18.12.19

