Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jenišovice
konaného dne 15. 12. 2015
Usnesení č. 1/12/2015
ZO Jenišovice
ZO Jenišovice
schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.
Usnesení č. 2/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Plán inventur na rok 2015 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.
Usnesení č. 3/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazbu poplatku na rok 2016
v nezměněné výši 480,-Kč.
Usnesení č. 4/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Bezúplatný převod poz. parc. č. 559/3, kú. Jenišovice, o výměře 357m2, druh pozemku ostatní
plocha, z majetku Pardubického kraje do majetku obce Jenišovice.
Usnesení č. 5/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Podání žádosti na Pardubický kraj o bezúplatný převod nově zaměřené poz. parc. č. 553/4 v kú.
Jenišovice, o výměře 143m2.
Usnesení č. 6/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Bezúplatný převod nově zaměřené poz. parc. č. 553/4, kú. Jenišovice, o výměře 143m2,
z majetku Pardubického kraje do majetku obce Jenišovice.
Usnesení č. 7/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Záměr odkoupit poz. parc. č. 88/1 o výměře 207m2, 88/2 o výměře 320m2, 100/1 o výměře
2295m2 vše v kú. Jenišovice od Římskokatolické farnosti Luže, za cenu uvedenou ve znaleckém posudku,
stanovenou úředním znalcem.
Usnesení č. 8/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Pachtovní smlouvu č. 451/15 uzavřenou mezi pachtýřem AGRem JENIŠOVICE a.s., se sídlem
Lozice čp. 16, 538 54 Luže, IČ: 25926845, zastoupeným Radkem Černohorským, předsedou představenstva
a propachtovatelem obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice,IČ: 00270237, zastoupenou
Lubomírem Svatošem, starostou obce. Předmětem smlouvy je propachtování pozemků ve vlastnictví obce
Jenišovice k užívání a požívání za účelem zajištění a provozování zemědělské výroby, za podmínek
uvedených v této smlouvě.
Usnesení č. 9/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 0-17/2011na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění
komunálního odpadu uzavřený mezi smluvními stranami obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice,
zastoupenou Lubomírem Svatošem, starostou obce a Technickými službami Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539
01 Hlinsko, IČ: 25951611, zastoupenými Petrem Stejskalem, jednatelem společnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 0-17/2011na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu mění pouze Čl. VI smlouvy (cena plnění), paušální poplatky se navyšují o 0,4%, tj. o míru inflace
k 30. 9. 2015. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku zůstávají nezměněny.
Usnesení č. 10/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru. Smlouva bude uzavírána mezi půjčitelem obcí
Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice, zastoupenou Lubomírem Svatošem, starostou obce a
vypůjčiteli, majiteli nemovitostí, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu.
Usnesení č. 11/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje částečnou změnu užívání poz. parc. č. 111/2 v kú. Mravín za účelem pěstování brambor, dle
předložené žádosti pana Vladimíra Vyčítala, bytem Javorník 12.
Usnesení č. 12/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu - IV. Hlavní záměry programu obnovy
Jenišovic a jejich místních částí – Martinice, Zalažany, Štěnec, Mravín, na roky 2011 – 2016 o bod:
Podpora provozu obchodu v obci.
Usnesení č. 13/12/2015
ZO Jenišovice
1. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje.
2. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje z Programu podpory
kulturních aktivit v Pardubickém kraji na pořádání Přehlídky dechových kapel v obci Jenišovice.
3. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje z Programu podpory
kulturních aktivit v Pardubickém kraji na opravu historického hasičského automobilu Škoda 125.
4. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje, z Programu obnovy
venkova, Dotační titul 9 – Dotace na podporu obchodu a pojízdných prodejen.
Usnesení č. 14/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje hlasovat zvlášť o zrušení zřizovacích listin Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zalažany a Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Štěnec, Mravín

Usnesení č. 15/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje zrušení zřizovacích listin pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Zalažany
Usnesení č. 16/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje zrušení zřizovacích listin pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Štěnec, Mravín.
Usnesení č. 17/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje předloženou Kalkulaci vodného na rok 2016, ze které vyplývá cena vodného na rok 2016 ve výši
25,68,- Kč/m3.
Usnesení č. 18/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Rozpočet na hospodaření v obecních lesích na rok 2016, předložený Městskými lesy Vysoké
Mýto, kde výnosy z prodeje surového dřeva činí 42tis. Kč a náklady 35,125 tis. Kč.

Usnesení č. 19/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Zvýšení odměny za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce na
7 015,-Kč. Odměna v této výši bude poskytována ode dne 1. 1. 2016.
Usnesení č. 20/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, od 1. 1. 2016 zvýšena
odměna za výkon funkce člena zastupitelstva na výši 357,-Kč, předsedy výboru na výši 1180,00 Kč a člena
výboru zastupitelstva na výši 939,00Kč. Výše odměn je stanovena jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.
Usnesení č. 21/12/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Účelový dar obce Jenišovice, ve výši dobrovolného vstupného z akcí ze dne 2. 12. 2015 a 27. 12. 2015,
Římskokatolické farnosti Luže na opravu poškozeného uchycení zvonu v kostele Nejsvětější Trojice v Jenišovicích.

David Pitra
místostarosta obce

Lubomír Svatoš
starosta obce

Příloha Usnesení č. 1/12/2015, ze dne 15.12.2015

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
Obec bude, do schválení rozpočtu na rok 2016, hospodařit dle rozpočtového provizoria tzn., že bude
hospodařit tak, že výdaje běžného měsíce budou činit maximálně 1/12 schváleného rozpočtu obce pro
rok 2015 a budou hrazeny pouze běžné výdaje daného měsíce a akce, které přecházejí z roku na rok,
budou hrazeny dle smluvních ujednání.

Příloha Usnesení č. 2/12/2015, ze dne 15.12.2015

Plán inventur na rok 2015
Účetní jednotka:
IČ:
Vydává:
Platnost:

Obec Jenišovice
00270237
starosta obce Lubomír svatoš
od 15. 12. 2015 do 31. 1. 2016

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 stanovuji tento plán
inventur:
Periodická inventura majetku svazku pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) uvedené
v příloze č. 1, 2, 3 Plánu inventur bude zahájena dne 19. 12.2015 a ukončena dne 31. 1. 2016. Z této
inventury budou pořízeny Inventurní soupisy majetku.
Zahájení činnosti inventurní komise pro jednotlivé inventarizační položky je ke dni 19. 12. 2015 a končení
jejich činnosti je ke dni 31. 1. 2016.
Zpracování soupisů bude ukončeno dne 31. 1. 2016.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky (31. 12. 2015)
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1. 2016.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle vnitřní normy Směrnice č. 1/2011. Členové inventarizační komise
jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Sb. a dle vnitřní normy k inventarizaci obce. Za tímto
účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. IK je povinna seznámit s touto normou a závaznými
vzorovými tiskopisy všechny členy IK do 19. 12. 2015. Členové inventarizační komise včetně předsedy se
zúčastní proškolení k provádění inventarizace dne 19. 12. 2015 v budově obecního úřadu Jenišovice od 17
hodin a svoji účast potvrdí na prezenční listině účastníků proškolení.

K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: člen zastupitelstva obce Josef Rozlivka
Členové: Lubomír Svatoš starosta, David Pitra, Pavel Novotný, Pavla Kučerová účetní
Jméno a příjmení
Josef Rozlivka
Lubomír Svatoš
David Pitra
Pavel Novotný
Pavla Kučerová

Podpisový vzor

Předseda inventarizační komise: Pavel Novotný – předseda finančního výboru
Členové komise: Pavla Kučerová – účetní, Alena Serbousková členka zastupitelstva
Druh majetku: Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové
evidence,(finanční dlouhodobý majetek) – příloha č. 1 plánu inventur
Jméno a příjmení
Pavel Novotný
Alena Serbousková
Pavla Kučerová

Podpisový vzor

Předseda inventarizační komise: Lubomír Svatoš – starosta
Členové komise: Pavel Novotný, Pavla Kučerová, Josef Rozlivka, David Pitra
Druh majetku: pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek,
ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý
majetek, zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek (kromě majetku SDH) - příloha č. 2 plánu inventur
Jméno a příjmení
Lubomír Svatoš
Pavel Novotný
Pavla Kučerová
Josef Rozlivka
David Pitra

Podpisový vzor

Předseda inventarizační komise: Lubomír Svatoš – starosta
Členové komise: Pavel Sochor, Josef Šmejda, Pavel Doubravský, David Pitra, Josef Rozlivka
Druh majetku: drobný dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý majetek SDH – příloha č. 1. plánu
inventur
Jméno a příjmení
David Pitra
Pavel Doubravský
Josef Šmejda
Pavel Sochor
Josef Rozlivka

Podpisový vzor

V Jenišovicích dne 15. 12. 2015

…………………….
Lubomír Svatoš
starosta obce

