OBEC JENIŠOVICE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1 / 20
dne 12. 3. 2020
Jednání se konalo ve čtvrtek 12.3.2020 od 19:00 do 20:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Jenišovicích.
Přítomni : 8 členů ZO, dle presenční listiny
Nepřítomni : S.Hoza, J.Kadečková, L.Stejskal - omluveni
Hosté :
M.Řídký, p.Holý
Program :

1. Zahájení
2. Informace
3. Závěrečný účet za rok 2019
4. Rozpočtové opatření č.1
5. Výběrové řízení na stavbu Rozšíření MŠ Jenišovice o další prostory
6. Výběrové řízení na stavbu Prodloužení vodovodu Steblík
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 2080, k.ú. Jenišovice
8. Prodloužení chodníku
9. Různé
10. Diskuze
11. 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, včetně rozšíření o bod Pozemek střelnice
navržený L.Preislerem (schváleno hlasováním 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se). Zapisovatelem navrhl J.Brože (8-0-0),
ověřovateli zápisu M.Bočoka a L.Veselého (8-0-0). 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 :
Prodej části p.p.č. 601/1, k.ú. Odolenovice u Jenišovic, byl vyvěšen.
Obecní vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č.2/2019 o místním
poplatku ze psů byly vyvěšeny a odeslány ke kontrole na Ministerstvo vnitra.
Dodatek ke smlouvě o změně předmětu dotace „Výroba a montáž replik dvou oken na věži kostela sv.
Jiří“ byl uzavřen.
ZO schválilo (8-0-0) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
Ad 2/ Informace.
Žádost o platbu dotace na akci Chodník Jenišovice-Mariánka byla podána v termínu 20.12.2019. Žádost
o dotaci cca 4,9 mil.Kč na akci Rozšíření MŠ Jenišovice do výzvy vyhlášené MAS Achát z IROP byla podána
v termínu 17.1.2020 a byla vybrána výběrovou komisí k podpoře, výběr schválil i programový výbor MAS Achát.
Stavební úpravy fary pokračují podle plánu, dokončuje se přístavba se schodištěm, jsou provedeny
rozvody instalací, omítky, podklady pod konečné povrchy podlah a podhledy.
Uzavření křižovatky Rádelský mlýn bude od 29.3.2020, ve směru na Liberec bude zachován dvoupruh,
ve směru z Liberce na Turnov bude určitou dobu jen jeden pruh. Na Jablonec bude úplná uzavírka asi 2 roky a
hlavní objízdná trasa je vedena přes Liberec. Pro omezení nákladní dopravy přes Jenišovice budou osazeny
značky omezení do 12 t, omezení bude kontrolováno Policií ČR.
ZŠ je uzavřena od 11.3.20. MŠ je uzavřena ve čtvrtek a pátek na malování po havárii vody. Příští týden
bude výzva rodičům, pokud mají možnost zajistit hlídání dětí, aby zvážili docházku do MŠ.
Policie ČR vydala Bezpečnostní zprávu pro území obce za rok 2019. Policistů je málo, jsou částečně
spojeny obvody Rychnov a Ž.Brod. Spácháno 8 trestných činů a 67 přestupků, většinou dopravních.
ZO vzalo informace starosty na vědomí.

Ad 3/ Závěrečný účet za rok 2019.
ZO po projednání schvaluje (8-0-0) celoroční hospodaření obce za rok 2019, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, podle přílohy č.1 bez výhrad.
Ad 4/ Rozpočtové opatření č.1.
ZO po projednání schvaluje (8-0-0) Rozpočtové opatření č.1 v tomto rozsahu :

par. pol.
0000 1122
0000 1381
0000 1382
0000 4112
6171 2329
Součet

Příjmy (Kč) :
text
schv. rozp.
Daň z příjmu práv. osob za obce
0
Daň z hazardních her
0
Zrušený odvod z loterií apod. her 125.000
NI př.transf. ze st.rozp.
430.000
Ostatní nedaňové příjmy
28.000

upr. rozp.
512.000
125.000
0
432.204
25.796

rozdíl
+512.000
+125.000
- 125.000
+2.204
- 2.204
+512.000

Výdaje (Kč) :
schv. rozp.
0

upr. rozp.
512.000

rozdíl
+512.000
+512.000

par. pol. text
6409 5365 Platby daní práv. osob - obec
Součet

Ad 5/ Výběrové řízení na stavbu Rozšíření MŠ Jenišovice o další prostory.
Řízení vyhlášeno 26.2.2020, otevírání obálek bude 16.3. od 13:05 hodin, do výběrové komise navrženi
J.Brož, L.Preisler, L.Veselý. Termín plnění stanoven VII.-X. 2020. ZO bere na vědomí vyhlášení výběrového
řízení na akci „Rozšíření MŠ o další prostory“ a pověřuje (8-0-0) starostu Bohumila Bradáče podpisem smlouvy s uchazečem, který se umístí na základě jednání výběrové komise na prvním místě podle kritéria nejnižší
nabídkové ceny.
Ad 6/ Výběrové řízení na stavbu Prodloužení vodovodu Steblík.
Řízení vyhlášeno 26.2.2020, otevírání obálek bude 16.3. od 13:05 hodin, do výběrové komise navrženi
J.Brož, L.Preisler, L.Veselý. Termín plnění stanoven 1/2 V. - 1/2 VII. 2020. ZO bere na vědomí vyhlášení
výběrového řízení na akci „Prodloužení vodovodu Steblík“ a pověřuje (8-0-0) starostu Bohumila Bradáče
podpisem smlouvy s uchazečem, který se umístí na základě jednání výběrové komise na prvním místě podle
kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Ad 7/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 2080, k.ú. Jenišovice.
Jde o služebnost na dešťovou kanalizaci u prodloužení komunikace za Frajdorfem za úplatu 1.000 Kč pro
p. Langa. ZO po projednání schvaluje (8-0-0) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 2080, k.ú.
Jenišovice u Jablonce nad Nisou, podle přílohy č.2.
Ad 8/ Prodloužení chodníku.
Předběžně už je domluven prodej části pozemku u č.p.93 pro přechod (proužek 4 m2 p.p.č.89 u Panny
Marie). Požadovaná cena za prodej protějšího pozemku s č.p.97 však stále zůstává 1.300.000 Kč, což je asi 2.000
Kč/m2. S navrženým usnesením, aby starosta zajistil kupní smlouvy na část p.p.č.89 i část st.p.č.51, ZO po
projednání nesouhlasí (1-3-4) s tím, že na výkup lze uvolnit cca 600 tis.Kč.
Ad 9/ Různé.
a) Inventarizace majetku obce k 31.12.2019.
ZO po projednání schvaluje (8-0-0) Inventarizační zprávu o výsledku roční inventarizace majetku obce
ke dni 31.12.2019, podle přílohy č.3.
b) Účetní uzávěrka obce.
ZO po projednání schvaluje (7-0-1) Účetní uzávěrku obce Jenišovice, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019. Byly předloženy podklady v rozsahu dle § 5 vyhlášky č. 220/2013.

c) Účetní uzávěrka MŠ a hospodářský výsledek.
ZO schvaluje (8-0-0) předloženou Účetní uzávěrku Mateřské školy Jenišovice - příspěvkové organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. Podklady byly doloženy v rozsahu dle § 5 vyhlášky č.220/2013. ZO
schvaluje (8-0-0) hospodářský výsledek z hlavní činnosti MŠ za rok 2019 : +142.677,35 Kč.
d) Účetní uzávěrka ZŠ a hospodářský výsledek.
ZO schvaluje (8-0-0) předloženou Účetní uzávěrku Základní školy Jenišovice - příspěvkové organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. Podklady byly doloženy v rozsahu dle § 5 vyhlášky č.220/2013. ZO
schvaluje (8-0-0) hospodářský výsledek z hlavní činnosti ZŠ za rok 2019 : +430.406,93 Kč a převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ v plné výši 430.406,93 Kč do rezervního fondu ZŠ.
e) Prodej pozemku střelnice.
ZO bere na vědomí zájem Klubu vojáků v záloze Jenišovice - poboč. spol. Svazu vojáků v záloze ČR,
z.s., koupit od obce část areálu sportovní střelnice. Jedná se o prostor bývalého lomu o výměře asi 1.600 m2.
Ad 10/ Diskuze.
P.Bartko : Dle programu Pekařovy slavnosti v sobotu dne 18.4.2020 má být v Jenišovicích o 13. hodině
proveden pietní akt u hrobu a otevřena vyhlídka z věže kostela sv.Jiří. Nyní však nevíme, zda se akce uskuteční
v závislosti na rozvoji epidemie koronaviru.
Pan Holý k chodníku : Jednalo se již se všemi účastníky o prodloužení? - Ano. Jak upravit pás mezi
chodníkem a ploty? - Keře, kačírek, tráva. Bude dodlážděno u Bernardů? – Ano. Protažení k čekárně? - Odkup
pozemků od Janatů a Macháčků. Oprava čekárny? - Připravuje se projekt.
Požadavky : V souvislosti s objížďkou uzavřeného tahu na Jablonec osadit u nás ochranný rychlostní
semafor. Ořezat nalomené větve po pádu lípy u kostela - bude prohlídka a opatření dendrologa. Aktualizovat
www stránky obce, dodat tam rozvrh tělocvičny a zápisy ZO.
Přehled usnesení ze zasedání ZO Jenišovice dne 12.3.20
Přítomno 8 členů ZO.
1/1/20 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. (8-0-0)
2/1/20 ZO schvaluje zapisovatelem J.Brože a ověřovateli zápisu M.Bočoka a L.Veselého. (8-0-0)
3/1/20 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek. (8-0-0)
4/1/20 ZO bere na vědomí informace starosty.
5/1/20 ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, podle přílohy č.1 bez výhrad. (8-0-0)
6/1/20 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1 v tomto rozsahu : (8-0-0)
Příjmy (Kč) :
par. pol. text
schv. rozp.
0000 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce
0
0000 1381 Daň z hazardních her
0
0000 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her 125.000
0000 4112 NI př.transf. ze st.rozp.
430.000
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy
28.000
Součet

par. pol. text
6409 5365 Platby daní práv. osob - obec
Součet

Výdaje (Kč) :
schv. rozp.
0

upr. rozp.
512.000
125.000
0
432.204
25.796

rozdíl
+512.000
+125.000
- 125.000
+2.204
- 2.204
+512.000

upr. rozp.
512.000

rozdíl
+512.000
+512.000

7/1/20 ZO bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na akci „Rozšíření MŠ o další prostory“ a pověřuje
starostu Bohumila Bradáče podpisem smlouvy s uchazečem, který se umístí na základě jednání výběrové komise na prvním místě podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. (8-0-0)
8/1/20 ZO bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na akci „Prodloužení vodovodu Steblík“ a pověřuje
starostu Bohumila Bradáče podpisem smlouvy s uchazečem, který se umístí na základě jednání výběrové komise na prvním místě podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. (8-0-0)
9/1/20 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 2080, k.ú. Jenišovice u Jablonce nad
Nisou, podle přílohy č.2. (8-0-0)
10/1/20 ZO neschvaluje zajistit kupní smlouvy na části st.p.č.51 a p.p.č.89 pro pokračování chodníku. (1-3-4)
11/1/20 ZO schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku roční inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019,
podle přílohy č.3. (8-0-0)
12/1/20 ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Jenišovice, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 podle § 5
vyhlášky č. 220/2013. (7-0-1)
13/1/20 ZO schvaluje Účetní uzávěrku Mateřské školy Jenišovice - příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. (8-0-0)
14/1/20 ZO schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti MŠ za rok 2019 : +142.677,35 Kč. (8-0-0)
15/1/20 ZO schvaluje Účetní uzávěrku Základní školy Jenišovice - příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. (8-0-0)
16/1/20 ZO schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti ZŠ za rok 2019 : +430.406,93 Kč a převedení
zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ v plné výši 430.406,93 Kč do rezervního fondu ZŠ. (8-0-0)
17/1/20 ZO bere na vědomí zájem Klubu vojáků v záloze Jenišovice koupit od obce část areálu sportovní
střelnice - prostor bývalého lomu o výměře asi 1.600 m2.

zapsal :

Jiří Brož

starosta :

Bohumil Bradáč

ověřili :

Miroslav Bočok

Lukáš Veselý

dne : 20.3.20

