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Zprávy z obce
Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 12. 3. 2014
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• došlo k rozšíření sítě veřejného osvětlení o další
lampy v ul. Pod Lesem IV a ul. Jiráskova.

Program:
Kromě těchto investic dále obecní úřad a zastupitelstvo
1. Vyhodnocení hospodaření obce za r. 2013 včetně in- projednávalo a řešilo další důležité záměry:
vestičních akcí
• přípravu dokončení intenzifikace ČOV – dotace ze
2. Plánované investiční akce v r. 2014
SFŽP
3. Návrh rozpočtu r. 2014
• otázku zřízení II. stupně ZŠ včetně vyhledání vhodné4. Projednání návrhu změny ÚP č. 7
ho pozemku pro tento záměr (potřeba výstavby
5. Růžné
II. stupně ZŠ vyplývá jednoznačně jak z jednání se
6. Diskuse a závěr
zástupci Šestajovic ohledně kapacity ZŠ k 1. 9. 2017
resp. 2018, tak i ze zpracované demografické studie,
ad 1)
kterou nechal Obecní úřad Jirny zhotovit).
Na podzimních zasedáních zastupitelstva obce byli občané
• jednání o možné spolupráci se Sokolem Jirny ve věci
průběžně informováni o plnění a čerpání rozpočtu obce
odkupu pozemků včetně budovy sokolovny
v návaznosti na investiční akce. Hovořilo se o vytvoření fi• na základě požadavku školské rady úpravu vennanční rezervy v celkové výši kolem cca 20 mil. Kč, která
kovních prostor před ZŠ v ranní špičce za účelem
měla vzniknout především pozdním zahájením rekonstrukzvýšení bezpečnosti docházejících dětí
cí místních komunikací, a tím i dokončení stavby až
• přípravu PD na celkovou rekonstrukci elektra včetně
v r. 2014.
rozvodů i pro počítačovou síť v ZŠ I.
Plánovaný příjem za r. 2013 měl činit 42,8 mil. Kč, včetně
• přípravu PD pro další rekonstrukce místních komufinanční rezervy z r. 2012 ve výši 10,6 mil. Kč, pak celnikací a chodníků
kově 53,4 mil. Kč. Skutečnost samotného příjmu dosáhla
• vypracován projekt na obnovu kaštanové aleje a podá48,8 mil. Kč, což i s uvedeným převodem rezervy z r. 2012
na žádost o dotaci na SFŽP
činí konečných 59,4 mil. Kč. Celkový příjem oproti
• aktualizaci ÚP obce v souladu s novým stavebním záplánovanému byl vyšší o cca 6mil.Kč.
konem
Plánované výdaje byly navrženy ve výši 46,6 mil. Kč + re• pořízení změny ÚP č. 7 v návaznosti na smlouvu
zerva 6,8 mil. Kč. Skutečné výdaje za r. 2013 činily pouze
o spolupráci s firmou Lettenmayer
37,9 mil. Kč, takže do letošního roku byla převedena fi• přípravu akce „Jirenská stezka“
nanční částka ve výši 21,5 mil. Kč.
• spolupráci s Policií ČR ve věci pořízení kamerového
Ing. Ťopka, předseda finančního výboru, seznámil přítomsystému
né podrobně s plněním a čerpáním rozpočtu k 31. 12. 2013
• pořízení malé zametací techniky
dle jednotlivých kapitol.
Z větších investičních akcí byla:
• zahájena rekonstrukce místních komunikací (hotova
ul. U Lesa, Čechova, Pražská, během prosince byly
zahájeny práce v ul. K Lesu)
• provedeny stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity MŠ na 128 dětí
• proběhly stavební úpravy v nákupním středisku, kam
byla přestěhována obecní knihovna
• zrealizovány i stavební úpravy ZŠ, kolem školy a přilehlém domečku
• uskutečněna celková rekonstrukce jeviště včetně jeho
zateplení, byly provedeny úpravy zázemí jeviště.
• vybudován i poslední úsek splaškové kanalizace
V Dymáku

• a další akce jako průběžnou úpravu místních komu-

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. VI. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy obvykle do 10. dne v měsíci, není-li v závěru tiráže uvedeno jinak, a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Mgr. Milan Bednář, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová,
PhDr. Melanie Zajacová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Grafický návrh
a sazbu provedl Mgr. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka květnového čísla je 24. dubna 2014.

Zprávy z obce

nikací, zeleně, dopravu apod.
ad 2)
• Dokončení zahájené rekonstrukce místních komunikací z r. 2013 (v současné době probíhá rekonstrukce ulice K Lesu, jejíž součástí kromě celkové rekonstrukce
propustku rybničních vod bude mimo jiné i úprava
prostor a parkovací plochy před ZŠ I. Pokládka živice
je plánována kolem 5. dubna. V Nových Jirnech chybí
dodělat části naplánovaných úseků ul. V Alejích a
V Zahradách, dnešního dne byly zahájeny přípravné
práce k odvodu dešťových vod – konečný termín
dokončení realizace je 31. 5. 2014.
• Zahájení rekonstrukce dalších úseků místních komunikací – na základě připravené projektové dokumentaci bylo vypsáno výběrové řízení na 3 stavební objekty
(ul. Alšova, Na Pískách a soubor ulic Tovární, Ulička
a ke hřbitovu). 5 firem podalo cenové nabídky, které se
pohybovaly v rozmezí od 4,967 mil. Kč do 5,598 mil.
Kč + DPH. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka
firmy BES s.r.o. Benešov, která byla i nejlevnější.
• Příprava žádosti o dotaci na další místní komunikace –
ulice Nezvalova, Čapkova, Na Polníku, Cyrilovská.
Žádost bude podána během měsíce dubna na ROP.
Podobně se připravuje i žádost o dotaci na místní
chodníky na návsi v Nových Jirnech, kde je potřeba
dořešit i rekonstrukci dešťové kanalizace mezi ul.
Cyrilovskou a ul. U Lesa.
• V letošním roce je počítáno s rekonstrukcí 1. části
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chodníku podél ul. Brandýské v lokalitě od hřbitova
v Jirenskému potoku. Probíhá příprava projektové
dokumentace, na jejímž základě obec vypíše výzvu na
zhotovitele stavby, která by měla být zrealizována během jara nebo nejpozději během letních prázdnin. Následně bude připravena projektové dokumentace i na
opravu zbývající částí úseku chodníku do Nových Jiren včetně výkupu pozemků pro do budoucna uvažovanou novou autobusovou zastávku.
• Dokončení intenzifikace ČOV – ukončena kompletní
rekonstrukce včetně přestrojení technologického vybavení dvou hlavních přečerpávacích stanic (u zahradnictví a u ČOV). Dokončení dalších úprav je
plánováno do 31. 5. 2014.
• Realizace Jirenské stezky – akce bude prováděna během jara 2014 v prostoru podél Jirenského rybníka.
• Rekonstrukce elektrorozvodů včetně nové počítačové
sítě v ZŠ I. – dokončována projektová dokumentace,
v květnu bude vysoutěžen zhotovitel s tím, že práce
budou uskutečněny během letních prázdnin. Dle výše
nabídkové ceny je uvažováno i s případnou výměnou
oken na severní straně budovy.
• V případě získání dotace ze SFŽP je plánována obnova
kaštanové aleje.
• Přípravné práce pro výkup pozemku a zahájení PD pro
stavbu II. stupně ZŠ včetně zázemí. Zastupitelstvo obce pokračovalo v jednáních s vedením Sokola o možné
spolupráci a získání stávající budovy sokolovny
včetně jejího pozemku u obecního úřadu pro realizaci
výše uvedeného záměru a dále i pozemku nákupního
střediska. Vzhledem k odlišným finančním představám však bohužel k následné dohodě o spolupráci
nedošlo a obě strany, jak zástupci obce, tak i zástupci
Sokola si budou řešit svoje záměry samostatně. Obec
bude jednat s majiteli pozemku parc. č. 646/1 u hřiště
o podmínkách odprodeje jeho části.
Hlasování: 7x ano, 1x se zdržel (pí. Křížová).
ad 3)
V prosinci 2013 na veřejném zasedání, které se konalo
v kulturním domě v Jirnech, schválilo zastupitelstvo obce
provizorium rozpočtu na r. 2014 s tím, že během měsíce
ledna a února bude toto provizorium postupně dle aktuálních informací doplňováno a upravováno do reálné
podoby.
Původní návrh provizoria v příjmové části včetně převodu
financí z r. 2013 ve výši 20 mil. Kč byl plánován na částku
74,9 mil. Kč. Tento příjem byl mírně navýšen o cca
2,8 mil. Kč a je včetně převodu z r. 2013 v částce 21 501
633 Kč plánován na 77,7 mil. Kč – přesně 77 695 597 Kč.
Co se týče výdajové části, i zde dochází k nutným úpravám
a výdaje se navyšují z původní částky 57,4 mil. Kč na
63,9 mil. Kč – přesně 63 911 232 Kč. Hlavní položku
navýšení tvoří částka 6 mil. Kč, která je počítána pro výkup pozemku pro II. stupeň ZŠ. Rozdíl mezi upraveným
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příjmem a upraveným výdajem činí cca + 13,8 mil. Kč přesně 13 784 365 Kč. Tato částka by měla sloužit jako základ pro zahájení výstavby ZŠ v r. 2015. Ing. Ťopka seznámil přítomné podrobně s návrh rozpočtu na r. 2014, který
byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Hlasování: 8x ano.
ad 4)
Změna ÚP č. 7 (lokalita hranic 3 katastrálních území –
Mstětice, Nehvizdy, Jirny) byla odsouhlasena zastupitelstvem obce již v prosinci 2012. Příprava jejího
projednávání však byla zahájena až během podzimu loňského roku, kdy byla s firmou Lettenmayer podepsána
smlova o spolupráci a úhradě nákladů spojených s pořízením změny ÚP č. 7. Nejdříve byl zpracován Návrh zadání, který byl 11. 2. 2013 předložen k projednávání
a rozeslán dotčeným orgánům sousedním obcím a ostatním
organizacím a byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. V souladu se zákonem bylo celkem obesláno 34 dotčených orgánů včetně sousedních obcí a ostatních organizací.
Do stanoveného data obdržel obecní úřad stanoviska a vyjádření, z kterých nevyplynula potřeba úpravy
projednávaného zadání změny č. 7 ÚP obce Jirny. Drobné
předložené připomínky budou zohledněny v Návrhu změny č. 7.
Hlasování: 6x ano, 2x proti ( Ing. Ťopka, pí. Křížová).
ad 5)
Různé
• Mobilní svoz nebezpečného odpadu – 22. 3. 2014
(v Jirnech před KD od 10.20 do 11.00 hod., poté
v Nových Jirnech před hasičskou zbrojnicí od 11.10
do 11.30 hod.)
• Pan starosta poděkoval kulturnímu výboru a dalším,
kteří se podíleli na přípravě obecního plesu.
• Kulturní výbor – na 5. dubna je připravováno další vítání občánků
• Příspěvky za napojení na inženýrské sítě – které byly
stanoveny již v r. 1999 a dále 2005 jsou od r. 2010,
kdy se obec stala plátcem DPH, navýšeny o tuto
částku.
a) příspěvek za napojení na inženýrské sítě
– voda a plyn

Spolky a organizace

Svaz postižených civilizačními
chorobami

5. dubna se konalo vítání občánků

- pro občany s trvalým pobytem 4 500 Kč +
DPH/jednotlivá přípojka
- pro občany bez trvalého pobytu 6 000 Kč +
DPH/jednotlivá přípojka
b) příspěvek za napojení na kanalizaci u novostavby ve
staré zástavbě – 50 000 Kč + DPH
• Volby do Evropského Parlamentu – stanoven termín
23. a 24. 5. 2014.
Diskuse
• Otázka provozu a otevírací doby ve sběrném dvoře –
letní a zimní provoz
• Otázka autobusového spojení k železniční zastávce
Praha - Klánovice – přestup v Šestajovicích na linku
303
• Činnost ZOS – silný zápach, vyvážení chlévské mrvy
a kejdy – dle technologického postupu nutno zaorat do
48 hod., p. starosta domluví s vedením ZOS s předstihem termíny vývozu, které budou zveřejněny na
úřední desce.
• Dotaz na Ing. Janíka ve věci výstavby hal u dálnice –
navrhnout opatření, aby nedocházelo k odrazu hluku
směrem do obce, dochází ke snižování hodnoty
nemovitostí.
• Podkladové komunikace na Kaštance – oprava děr bude provedena během jara.

čanům a zajistit jim účast na kulturním,společenském
a veřejném životě. Trvale spolupracujeme s místními organizacemi baráčníků, zahrádkářů a skautů.
Základní organizace invalidů sdružuje především starší obV roce minulém jsme pro své členy a v případě volných
čany ze 3 sousedních obcí Jirny, Šestajovice a Zeleneč.
míst i pro ostatní občany zajistili:
Ke konci roku 2013 měla celkem 245 členů.
- každoroční plavání v bazénu Vysoké školy pedagoSmyslem práce naší organizace je snaha pomoci starším
gické v Brandýse od října do konce května každou soi mladším, postiženým a nemocným i opuštěným spoluobbotu

Spolky a organizace
- navštívili jsme 2 divadelní představení
- uspořádali jsme týdenní zájezd do maďarských lázní
Harkány s výletem do Villány a do Moháče (památník
bitvy s Turky, ve které zahynul český král Ludvík Jagellonský)
- byli jsme na 2 jednodenních výletech (zámky Hluboká
a Obora, Litomyšl)
- podíleli jsme se s jirenskými zahrádkáři na
jednodenním zájezdu do Polska
- koncem října se konal dvoudenní zájezd do Mikulova
s návštěvou zámku Jaroměřice, zahrad Lednice
a zámku Telč.
Všechny tyto naše akce se líbily, autobus byl vždy plně
obsazen a viděli jsme toho opravdu hodně. Při zájmu
větším než je kapacita autobusu je používán klíč dle počtu
členů v obcích a členové se střídají.
Každoročně se snažíme zajistit pro členy i rekondiční
týdenní pobyt. Bohužel pro malý zájem již několik let
se žádná rekondice nekonala.
Naši členové se v rámci svých možností zúčastňují veřejného života ve svých bydlištích. I když patříme k nejstarším občanům, není nám vzhled obcí, jejich úklid
a účast na akcích místních OÚ a spolků lhostejná.
Také v roce 2014 chceme pro své členy připravit týdenní zájezd do lázní Harkány,kde vedle koupání v léčivé
vodě a návštěvy nějaké historické památky přispívá k dobré pohodě i výborný kolektiv. Uspořádáme 2 jednodenní
výlety (Domažlice a Horš. Týn, Klášterec n. O. a Krušné
Hory), jednodenní zájezd do Polska, dvoudenní zájezd na
Moravu, půjdeme na 2-3 divadelní představení, nadále budeme jezdit plavat do Brandýsa a uspořádat 1 zdravotní
přednášku.
Členům chodíme s malým dárkem gratulovat k životním
jubileím 60, 65, 70, 75, 80 a dále každoročně.
Na závěr mi jménem celé naší organizace dovolte poděkovat OÚ Jirny, Šestajovice a Zeleneč, které dle možností
svých rozpočtů přispívají finančními částkami každoročně
na naši činnost,Jirny bezplatně půjčují kulturní dům, Zeleneč autobus a CZP (Ing. Rosecký) místnost na schůze.
Dovolte mi popřát Vám všem zdraví a pohodu po celý
tento rok.
za ZO SPCCH Ing. Zdeňka Havlová

SDH Nové Jirny

Chtěla bych poděkovat
všem návštěvníkům našeho
hasičského plesu za
úžasnou atmosféru a za zakoupenou tombolu, která
byla letos z části věnována
OS Metoděj.
Tato organizace vznikla na
pomoc rodinám pacientů
s metabolickým a jiným
vzácným onemocněním.
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Jak už se na našem plese stalo tradicí, pobavilo návštěvníky taneční vystoupení našich členek. Za velkého
potlesku každé vystoupení opakovaly a před půlnocí se ve
víru kankánu rozvlnil celý zaplněný parket. Těšíme se zase
za rok!
Mladí hasiči – v sobotu 15. 3. 2014 se zúčastnila naše dvě
družstva – dorost a mladší žáci, soutěže v uzlování „Mukařovský uzel“. Účast družstev a jednotlivců ve všech kategoriích byla veliká. Družstvo mladších se umístilo na
5. místě a družstvo dorostu na 4.místě. I přesto jim ještě
jednou gratulujeme.
26. 4. 2014 Memoriál L. Bači v Čelákovicích - požární
útok
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Školství

Karneval v zelené třídě

Inzerce
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Karneval v zelené třídě

Karneval v červené třídě
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Inzerce
Plošná inzerce
v měsíčníku
Celá strana .................. 1
1 /2 strany ......................
1 /4 strany .......................
1 /8 strany .......................

500
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Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění
tel. 775 1 32 921
www.kominictvinemec.cz
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