Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 25.6.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Investiční akce obce v 1. pololetí r. 2014
Zpráva finančního výboru o plnění a čerpání rozpočtu obce k 16.6.2014
Zpráva auditora, závěrečný účet obce, účetní závěrka OÚ, ZŠ, MŠ za rok 2013
Plán investic na 2. pololetí 2014
Koupě pozemku parc.č. 943/2 o výměře 518m2 – budoucí autobusová zastávka
Různé
Diskuse a závěr

Navrhovatelé zápisu: p. Ing. Červinka, pí. Sůrová 9 x ano
9 x ano
Ověřovatelé zápisu: p. Vodička, pí. Křížová
Hlasování veřejné, diskuse ihned
9 x ano
ad 1)
• Rekonstrukce místních komunikací firmou STRABAG, a.s. – opravy povrchů ulic, které
byly zahájeny v r. 2013, proběhly postupně v 6ti ulicích. V letošním roce byly dokončeny
ulice K Lesu, V Alejích a V Zahradách. Celková délka zrekonstruovaných ulic činí 2085m.
Pokládka živičných vrstev byla ukončena k 30.5., poté následovalo dokončení terénních
úprav. Komunikace byly slavnostně otevřeny ve čtvrtek 12.6. za účasti hejtmana
Středočeského kraje p. MVDr. Řiháka a dalších zástupců. Včera byly zrekonstruované
komunikace odborem dopravy řádně zkolaudovány. Dopracovává se závěrečná
monitorovací zpráva pro ROP a po její kontrole by měla být obci vyplacena přislíbená
dotace.
• Rekonstrukce místních komunikací, které vysoutěžila a nyní provádí firma BES, s.r.o.
Benešov – k dnešnímu dni jsou hotovy 2 ulice (část ulice Alšova a ul. Na Pískách).
V současné době je rozpracován soubor ulic Tovární, Ulička a ke hřbitovu.
• Rekonstrukce 1. části úseku chodníku podél silnice Brandýské – tento úsek vysoutěžila
taktéž firma BES, s.r.o.. Má vytyčeny v trase veškeré inženýrské sítě, čeká se ještě na
stanovení podmínek od plynáren k rekonstrukci lávky přes Jirenský potok, poté budou moci
být zahájeny práce i zde. V rámci stavby bude nutné provést skácení 1ks jasanu u potoka.
• Dokončení 1. etapy intenzifikace ČOV – tato akce, která byla v pozadí až za rekonstrukcí
zmiňovaných komunikací, byla již také řádně ukončena. Jednalo se o doplnění a vylepšení
technologie tak, aby vyhovovala a splňovala požadavky jednak zpřísněné legislativy, tak i
další požadavky na čištění včetně koncové mikrofiltrace a strojního odvodňování kalu.
Součástí byla i kompletní výměna strojního zařízení ve dvou hlavních přečerpávacích
stanicích. Pro SFŽP, od kterého byla získána finanční dotace, se také nyní dopracovává
potřebná monitorovací zpráva, na jejímž základě bude obci vyplacena dotační částka.
• Rekonstrukce elektroinstalace + rozvody nové datové sítě v ZŠ I. – z důvodu vysokých
nabídkových cen bylo výběrové řízení zrušeno a bylo rozhodnuto o přesunutí akce do
příštího roku, v němž bude vypsáno nové výběrové řízení.
• Kulturní dům – nasvětlení jeviště

ad 2)
• Na veřejném zasedání v březnu 2014 byl schválen návrh rozpočtu obce pro letošní rok, kde
plánovaný příjem i s přislíbenými dotacemi měl činit 56,2mil.Kč. S vytvořenou finanční
rezervou z r. 2013, která činila 21,5mil.Kč, byl celkový příjem plánován ve výši
77,7mil.Kč. Plánované výdaje pro letošní rok byly počítány ve výši 63,9mil.Kč
(uvažováno s rezervou ve výši 13,8mil.Kč).
Pan starosta seznámil přítomné dle jednotlivých kapitol s plněním a čerpáním rozpočtu
k 16.6.2014. Příjem k tomuto datu činí zatím cca 23mil.Kč, výdaje cca 19,8mil.Kč.
Daleko více vypovídající plnění a čerpání rozpočtu bude předloženo na dalším veřejném
zasedání zastupitelstva v září, kdy by již měly rozpočtem proběhnout, jak obdržené dotace,
tak i platby veškerých faktur, jak firmě STRABAG za rekonstrukci komunikací, tak firmě
EKO-SYSTÉM za dokončení intenzifikace ČOV.
Finanční výbor na svém jednání projednal a přijal rozpočtové opatření a začlenil do
příjmové části rozpočtu obdrženou dotaci za volby do Evropského Parlamentu ve výši
35,6tis.Kč.
ad 3)
• Pan starosta seznámil přítomné postupně se závěrečným účtem za rok 2013, se zprávou
auditora Ing. Čuhelové za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a účetní závěrkou, které byly
řádně zveřejněny na úřední desce.
Hospodaření obce za r. 2013 skončilo ziskem ve výši 15.769.647,70Kč. Obec v r.2013
splatila dalších 5mil.Kč z úvěru, který si vzala na dostavbu školského centra MŠ. Zbývá
doplatit ještě posledních 5mil.Kč, jejíž úhrada bude provedena v letošním roce. Přijaté
dotace v r.2013 byla řádně vyúčtovány a v plné výši vyčerpány. Hospodaření obce, kdy
splácí úvěr, je velice kladně hodnoceno i bankovními ústavy. Zpráva auditorky: při
přezkoumání hospodaření územního celku obce Jirny za r. 2013 nebyly zjištěny závažné
chyby a nedostatky, nebyla zjištěna ani případná rizika.
Dále pan starosta seznámil přítomné i s účetní závěrkou řízených příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ. Hospodaření MŠ skončilo ztrátou – 176.566,84Kč z toho cca polovinu tvořily
náklady na provoz školní kuchyně. Zhoršený výsledek byl pokryt příspěvkem obce.
Hospodaření ZŠ skončilo kladnými čísly + 202.705,81Kč. Tyto finanční prostředky byly
převedeny do rezervního fondu.
ZO bere zprávy na vědomí a souhlasí bez výhrad – viz protokoly.
Hlasování: 9x ano

ad 4)
• Dokončení probíhající rekonstrukce souborů místních komunikací – pokládka živice je
plánována na poslední červencový týden.
• Dokončení rekonstrukce I. části chodníku podél silnice Brandýské
• Výměna oken na severní straně budovy ZŠ I. (bude realizováno místo rekonstrukce elektra
• Vybudování multifunkčního hřiště na zahradě ZŠ II.
• Dokončení Jirenské stezky
• Přípravné práce pro stavbu II. stupně ZŠ včetně tělocvičny – probíhají jednání o výkupu
pozemku a ceně za m/2 .

ad 5)
Zastupitelstvo obce v rámci výkupu zbylých částí místních komunikací, které ještě nejsou
v majetku obce, rozhodlo o výkupu pozemku pro plánovanou budoucí autobusovou

zastávku mezi Jirny a Novými Jirny v lokalitě proti zahradnictví v ul. Luční. Autobusová
zastávka bude součástí připravované rekonstrukce II. části chodníku od Jirenského potoka
do Nových Jiren. Záměr o výkupu pozemku parc.č. 943/2 o výměře 518m2, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku 943, byl řádně zveřejněn na úřední desce a
zastupitelé souhlasí s odkupem za cenu 350Kč/m2 .
Hlasování: 9x ano
ad 6)
a) Znovu odsouhlasení návrhu zadání změny ÚP č.7 (lokalita u Mstětic) – na březnovém
veřejném zasedání zastupitelstva obce byl předjednaný návrh zadání změny ÚP č.7
odsouhlasen, ale vzhledem k malé účasti zastupitelů se toto ukázalo jako nedostatečné, a
proto musí proběhnout hlasování nové.
Hlasování: 8x ano, 1x proti
b) Odsouhlasení počtu zastupitelů pro příští volební období – na podzim v říjnu se budou konat
volby do zastupitelstva obcí. Dle zákona o obcích, který upravuje stanovení počtu
zastupitelů obce na další volební období, je potřeba, aby stávající zastupitelstvo navrhlo a
odsouhlasilo budoucí počet zastupitelů. Počet se stanoví dle počtu obyvatel v obci. Naše
obec patří do skupiny, kde počet zastupitelů může být v rozmezí 7 až 15 členů. Při max.
počtu by se musela zřídit už 5ti členná rada.
Vzhledem k tomu, že počet 13ti zastupitelů se v minulosti osvědčil, navrhuje zastupitelstvo
v tomto počtu pokračovat.
Hlasování: 8x pro, 1x se zdržel
c) Autobusová linka přes Zeleneč č.353 – k dotazům rodičů, jejichž děti navštěvují školu
v Zelenči bylo na Ropidu domluveno, že i přesto, že obec Šestajovice, která dokončila
dostavbu školy a nebude se chtít podílet na spolufinancování této linky, bude autobus i dále
přes Zeleneč jezdit. Před koncem roku bude muset být s Ropidem svolána schůzka ohledně
dalšího financování této linky.
d) Spolupráce s Obecní Policií Šestajovice – zítra by mělo dojít k podpisu smlouvy k zajištění
výkonu činnosti Obecní Policie Šestajovice na území obce Jirny. Hlavním důvodem bude
mimo jiné vymýtit průjezd těžké nákladní dopravy, zajistit dodržování dopravních předpisů
a vyhlášek obce (neoprávněné zábory veřejných prostranství a černé skládky, parkování na
zeleni, dodržování nočního klidu a klidu o víkendu, volné pobíhání psů, zaplevelené
pozemky).
ad 7)
- Dotaz na uvažované dokončení II. etapy chodníku do Nových Jiren – probíhá příprava
projektové dokumentace k realizaci, problém s nedořešeným dědictvím u dvou pozemků.
- Dotaz ohledně dopravního značení – rychlosti v ul. Alšova, Čechova, Alejka a umístění
dopravního zrcadla v křižovatce ul. Alejka x Zámecká.
- Dotaz na možnost otevření řetězu ke hřbitovu od spodního parkoviště po dobu výstavby
komunikace. Bude zajištěno.
Návrh usnesení: návrhová komise přednesla návrh usnesení.
Hlasování: 9x ano

Příští zasedání zastupitelstva se koná 16.7.2014 od 19.00 hod.

