Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2011

Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Vyhodnocení hospodaření obce za rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2011 a investiční akce
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Činnost zastupitelstva
Závěr

Navrhovatelé zápisu: p. Vodička, Ing. Červinka – 12x ano
Ověřovatelé zápisu: Ing. Hnízdil, pí. Sůrová – 12x ano
Hlasování veřejné, diskuse ihned – 12x ano
Pan starosta seznámil přítomné s programem veřejného zasedání, který byl jednomyslně
schválen.
ad 1) Ing. Ťopka seznámil přítomné s hospodařením obce za r. 2010, kdy celkové příjmy
dosáhly částky 63.516.980Kč + převod z roku 2009 ve výši 4.409.396Kč =
67.926.376Kč. Výdaje činily 65.847.068Kč, převod rezervy do r. 2011 – 2.079.308Kč.
ad 2) Investiční akce na rok 2011 jsou rozděleny do dvou skupin:
a) akce, které budou realizovány bez ohledu na to, zda se podaří získat dotaci či ne
- rozšíření prostor ZŠ (připravována žádost o dotaci)
- obnova a rozšíření zeleně (dotace schválena, přesná výše bude upřesněna po
dokončení právě probíhajícího výběrového řízení)
- intenzifikace a rozšíření ČOV (celkové předpokládané náklady cca 14,5mil.Kč,
v případě nezískání dotace bude nutno z vlastních zdrojů provést úpravy na
zvětšení kapacity – cca 4 až 5mil.Kč)
- dostavba inženýrských sítí Kaštanka IV. (plně hrazeno z příspěvků nových majitelů
pozemků)
- oprava části opláštění budovy nákupního střediska
- rekonstrukce topení v kulturním domě Jirny (rozděleno do dvou etap, v případě
získání dotace budou realizovány obě části, v opačném případě, kdyby se
nepodařilo dotaci zajistit bude zrealizována plynofikační přípojka a provedena
rekonstrukce kotelny s usazením dvou nových kotlů)
b) akce odvíjející se od získaných finančních prostředků
- rekonstrukce chodníků na návsi v Nových Jirnech
- dovybavení dětského hřiště u MŠ
- nákup malé univerzální mechanizace k úklidu veřejných prostranství
- rekonstrukce místních komunikací
Příjmy a výdaje - předpokládané příjmy na r. 2011 jsou plánovány ve výši 53.778.830Kč +
převod z r. 2010 ve výši 2.079.308Kč, celkově 55.858.138Kč.

Výdaje jsou navrženy ve výši 50.514.411Kč s rezervou ve výši 5.343.727Kč. Z této rezervy
budou financovány podíly obce při získání případných dotací.
ad 3) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích – předseda kontrolního výboru Ing.
Červinka seznámil přítomné v krátkosti s postupem tvorby nové vyhlášky. Pan starosta
poděkoval kontrolnímu výboru včetně Mgr. Jandové za spolupráci. Zastupitelstvo
vyhlášku jednomyslně odsouhlasilo – 12x ano.
ad 4) Kromě výše zmiňovaných podaných či rozpracovaných žádostí o získání dalších
finančních prostředků do rozpočtu obce a připravovaných plánovaných investičních
akcích byla dále řešena:
- aktualizace Obecně závazné vyhlášky o pořádku a čistotě v obci (pravidla soužití a
udržování pořádku v obci, odpovědnost jednotlivce vůči ostatním a vůči veřejnému
pořádku, vyhláška bude zároveň sloužit i pro pořádkový výbor jako nástroj a podpora
pro zajištění pořádku, případnému vymáhání pokut)
- otázka autobusové dopravy, zachování četnosti spojů
- kauza p. Vandělík, p. Hrubeš, neoprávněné zábory veřejného prostranství
- čištění koryta Jirenského potoka v lokalitě Na Novinách
- likvidace černých skládek na cestě na „Brabčárnu“ včetně vyřezání náletových dřevin
- otázka přerostlé zeleně na hřbitově a její postupná obnova (některé stromy jsou silně
nakloněné, špatný zdravotní stav a některé svými kořeny narušují stávající hrobová
místa)
- ve spolupráci v Policií ČR je řešeno dopravní řešení v ul. Družstevní včetně přilehlých
křižovatek
- kulturní výbor připravuje na 12.3. pořádání obecního plesu
- 17.3. v 17.00hod. v Centru zdravotní péče se bude konat „trénování paměti“
Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl zastupitelstvem obce jednomyslně přijat.

