Tombola městského plesu

Třetí veřejné zasedání zastupitelstva
se konalo ve středu dne 16. února 2011 v budově stálého kina v Jesenici. Zasedání se
zúčastnilo všech 15 zastupitelů, 6 pracovníků a zaměstnanců města a 32 spoluobčanů.
Domnívám se, že v konkurenci „sladkých“ telenovel a jiných lákadel jde o poměrně
slušný počet občanů města Jesenice, kteří mají zájem o dění ve městě a o jeho budoucnost.
Po zahájení a procedurálních záležitostech byla provedena kontrola usnesení
z minulých dvou zastupitelstev a bylo konstatováno, že všechna platná usnesení byla
splněna.
V bodě 4 Finanční a majetkové záležitosti byly projednány a s drobnými úpravami
schváleny velmi důležité dokumenty pro chod a kontrolu hospodaření města. Jednalo se
o Rozpočet hospodaření města na rok 2011 a následně byla schválena i Rozpočtová pravidla hospodaření města na rok 2011.
Dále byla v oblasti finančních a majetkových záležitostech řešena řada žádostí (jako
na každém zastupitelstvu) jednajících o koupi, prodeji, nebo převodu pozemků.
Konkrétní případy a výsledky hlasování jsou uvedeny v zápisu z jednání. S cílem nastavení jednotných principů pro prodej a oceňování pozemků města byl schválen Metodický pokyn pro oceňování pozemků, který bude využíván pro nastavení úrovně cen pro
konkrétní typ pozemků v případě žádostí o jejich prodej.
Živou diskusi vyvolat bod 4 h – Schválení záměru podání žádosti o úvěr na opravy a
modernizaci bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení. Podání žádosti bylo s výhradami
některých zastupitelů schváleno – viz zápis. Na vysvětlenou chci uvést, že současné vedení města nemá samozřejmě zájem město neúčelně zadlužovat. Nicméně v současné
době je prováděna inventarizace majetku města a jeho stavu, jedná se zejména o bytové
domy a bytový fond, ale také o kulturní dům, silnice, chodníky atd.
Předběžná zjištění ukazují, že budeme-li chtít uvést majetek v následujících 5 až 10
letech do stavu, aby vyhovoval současným potřebám nájemníků a aby nenarušoval
vzhled města, bude potřeba do této oblasti investovat nemalé finanční prostředky. Tyto
zdroje nelze získat z běžného rozpočtu města, který sám o sobě stačí pouze na běžnou
údržbu. Nabízí se tedy zvážit další možnosti financování, jako jsou dotace, kde se budeme určitě snažit získat maximum, ale zde je možnost získání zdrojů stále menší. Dále
je možno využívat vlastních zdrojů města, které jsou na bankovních účtech (cca 10 mil).
Rovněž je možno zvážit odprodeje zbylého majetku města (pozemky, bytové domy, byty), což se v uplynulém období rovněž realizovalo, a dále je možné využít již zmíněné
žádosti o úvěr na modernizaci a bydlení.
Základními kritérii tohoto úvěru je, že jde o 10-letý úvěr s ročním úrokem 3%. Zde
chci upozornit, že současné „nejvýhodnější“ hypotéky jsou na úrovni 4,23% a
s očekávaným růstem inflace se budou úroky navyšovat. Další podmínkou získání úvěru
je, že 20% ze získané částky bude za stejných podmínek zapůjčeno městem občanům na
modernizaci a opravy, což představuje pro občany možnost získání „levných“ finančních
prostředků.
V bodě Různé byla podána informace o jednání rady města v měsíci lednu a o realizovaných organizačních změnách a úpravě platů na úřadě města. Tyto informace byly již
uvedeny v Jesenickém občasníku č. 1/2011 a i v tomto vydání jsou poskytnuty další údaje.
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Pokud jde o výsledky provedeného auditu, respektive přezkoumání hospodaření města
za období 1. 1. – 31. 10. 2010, lze konstatovat, že byly zjištěny určité nedostatky (nikoli
závažného nebo trestního charakteru) v oblasti účetnictví a nefunkčního vnitřního kontrolního systému. Zpráva auditora navrhuje, jakou cestou tyto nedostatky řešit. Bylo uloženo tajemnici úřadu p. Klementovičové a ekonomce města Ing. Pikešové tyto nedostatky v termínu do 30. 4. 2011 odstranit a současně do 30. 6. 2011 dopracovat, aktualizovat, systemizovat a zlepšit účinnost vnitřního kontrolního systému města.
Další zajímavé informace týkající se veřejného zasedání zastupitelstva, respektive zasedání rady města, najdete v uložených zápisech zmíněných orgánů na internetových
stránkách www.jesenice-ra.cz v nabídce městský úřad/úřední deska.
Přeji hezký den.
Ing. Jiří Svoboda, CSc.
starosta

Městký úřad Jesenice vydává
Ve smyslu § 5 zákona č. 109/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím následující
základní informace:
sídlo úřadu

Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

tel. ústředna

313 599 214, 313 599 328

fax

313 599 381

starosta – Ing. Jiří Svoboda, CSc.

725 705 100, starosta@jesenice-ra.cz

tajemnice – Slavěna Klementovičová

724 893 374, klementovicova@jesenice-ra.cz

internetové stránky

www.jesenice-ra.cz

Město zřizuje příspěvkovou organizaci:
Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník
Školní 323, tel.: 313 599 286; www.zsjesenice.cz; vopatova@zsjesenice.cz
Další zařízení města Jesenice
knihovna

Krtská 400

722 102 387

stálé kino a letní kino

Krtská 400

–

hasičská zbrojnice

Krtská 442

–

kulturní dům

Mírové náměstí 349

–

ATC Jesenice

–

608 029 189

dům s pečovatelskou službou 404

–

dům s pečovatelskou službou 36 + 405

–
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Nové organizační členění Městského úřadu Jesenice od 1. 3. 2011
V dnešním vydání předkládáme pouze základní přehled organizace městského úřadu,
z něhož vyplývá, že je zřízeno 5 samostatných odborů.
Odbor ekonomický, správa majetku a technické služby vykonávají ze 100 % činnost
pro město. Odbory stavební a majetkový a odbor sociální zajišťují částí své kapacity
v přenesené působnosti úkoly státní správy a zbývající částí kapacity práci pro město.
Totéž lze říci o práci tajemnice města a matriky.
Přiblížení konkrétní náplně práce jednotlivých odborných útvarů přineseme postupně
v dalších číslech.
starosta
Ing. J. Svoboda, CSc.
místostarosta
Ing. R. Valuš
tajemnice
S. Klementovičová
ekonomický
úsek
matrika
H. Šítová

ekonomka
Ing. J. Pikešová

odbor
výstavby a
majetku města

účetní
J. Kolibačová

J. Pašíkovská

správa majetku
města

technické
služby

M. Merklová

P. Kyselka

Ing. P. Makovský

sociální
odbor
Bc. Z. Vodrážka

L. Horáková

S. Klementovičová, tajemnice

Fond rozvoje bydlení – žádosti I. kolo
Od 1. 2. jsou fyzickým a právnickým osobám, které mají sídlo na území města Jesenice, k dispozici na Městském úřadě v Jesenici formuláře žádosti na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Jesenice dle zásad pro používání FRB.
Zájemci si mohou vyzvednout formuláře a získat bližší informace u tajemnice p. Slavěny Klementovičové.
Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh odevzdejte na MěÚ Jesenice nejpozději do 28. 2. 2011 do 12.00 hodin.
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Úklid veřejné zeleně v obci
V roce 2011 dochází v důsledku úsporných opatření i ke změně možnosti získávat
pracovníky na pomocné práce – úklid města od úřadu práce. V minulých letech mělo
město přiděleno 10 pracovníků, letos jich dostane pouze 5. Náklady na mzdy v loňském
roce byly hrazeny v plné výši úřadem práce, kdežto letos musí město ve svém rozpočtu
počítat s částkou 230 000 Kč. Úřad práce přispěje pouze příspěvek 5 000 Kč na jednoho
pracovníka.
Od 1. 1. 2011 byla v našem městě zřízena veřejná služba s pěti pracovníky, kteří si
odpracováním 24 hodin měsíčně mohou zvýšit výši svých sociálních dávek.
Vedle již zmíněných pracovníků město v současné době využívá také práce dvou odsouzených, kteří si v rámci alternativního trestu odpracovávají celkem 700 hodin.
V rámci organizačních změn městského úřadu byl zřízen odbor technických služeb,
vedoucím je p. Pavel Kyselka, pod jehož vedením budou pracovníci plnit své úkoly spočívající zejména v úklidu města, plánujeme však i některé udržovací práce na nemovitostech města, opravy chodníků, opravy kašny, položení dlažby v parku města, úpravy
pláže u Velkého rybníka, zpřístupnění cest na naučné stezce, výsadbu zeleně atd.
Přivítáme podněty a nápady na zlepšení vzhledu města a životních podmínek od
všech občanů.
Děkujeme za spolupráci.
S. Klementovičová, tajemnice

Sbor dobrovolných hasičů města Jesenice přijme
nové členy, kteří se chtějí aktivně zapojit do činnosti sboru dobrovolných hasičů. Případní zájemci o zajímavou a náročnou práci se mohou dostavit do nové hasičské zbrojnice, a to každou první neděli v měsíci v době od 8 od 12 hodin. Popřípadě se mohou
hlásit na benzinové čerpací stanici v Jesenici u pana Bohumila Vodrážky.
Činnost naší jednotky v loňském roce :
 Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k požárům, dopravním nehodám
a k technické pomoci v celkovém počtu 44 zásahů.
 Každý rok se zúčastňujeme různých školení, soutěží, výcviků, např. plnění bambivaku.
Tímto bychom chtěli oslovit veřejnost o zapůjčení starých fotografií, které se týkají činnosti sboru dobrovolných hasičů v Jesenici (technika, hasičská zbrojnice a také členů).
Veškeré fotografie jsou předem vítány. Předem za toto děkujeme.
Také Vás srdečně zveme na hasičskou zábavu, konanou v kulturním domě v Jesenici
dne 19. 3. 2011 od 20.00 hodin, hraje Orion, vstupné 70 Kč, bohatá tombola.
J. Laubr, jednatel
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Chlapinec Krty
Datum

Název akce

5. 3.

Přání k MDŽ

25. 4.
30. 4.
30. 4.

Velikonoční
hodování
Odemknutí
rybníka
Čarodějnická
zábava

Popis akce
Předání květin krtským ženám v rámci
obecní akce. Všechny ženy dostanou
květiny od Chlapince k jejich svátku
Tradiční hodování s harmonikou po celé
vsi.
Zahájení rybaření – rybníček na krtské
návsi s občerstvením a hudbou
Taneční zábava s tombolou a volbou
MISS ČARO

Typ
Místní
Místní
Otevřená
Otevřená

Neformální uskupení mužů v Krtech – Chlapinec založili muži z Krt v říjnu 2007.
Tento neformální spolek má svoji hierarchii – voleného předsedu, tajemníka a pokladníka. Jako kontrolní orgán funguje revizní komise.
Cílem fungování Chlapince je rozvoj kulturního a společenského života v obci, rozvoj
komunikace a spolupráce mezi lidmi a zpestření každodenního koloběhu dění.
Setkávání mužů probíhá formou schůzí v místní hospůdce, na kterých plánují své aktivity a komunikují o běžných věcech. Členy jsou muži z Krt, početnou část tvoří chataři
a chalupáři. Za zmínku stojí také tzv. podporovatelé, kteří nejsou členy, ale Chlapinci
pomáhají finančně, materiálně či službou.
Chlapinec vydává občasník pod názvem Krtský Šalamoun. Svým členům pravidelně
gratuluje k narozeninám. Má svůj rituál zasedání, hymnu a členské průkazky. Informovanost a propagace navenek zprostředkovávají fungující a pravidelně aktualizované
webové stránky s velkou fotogalerií. O akcí informují také tiskovými zprávami
v místních denících.
Akce realizují muži dobrovolně a z vlastních zdrojů. Vybírají členské příspěvky a
oslovují sponzory. Základ všeho je především osobní přesvědčení a zapálení členů.
Více informací na: www.chlapinec.cz

Přehled akcí
4. března – Drahouš: taneční nejen pro dospělé od 20.00 a pak dalších pět pátků
12. března – Drahouš: od 18.00 oslava ŽDM, letos změna, muži slaví žádaný den
mužů, hraje Klasna a Proper
19. března od 20.00 hasičská zábava v KD Jesenice, hraje Orion, tombola
30. dubna – kulturní komise: Čarodějný les (čarodějnice oslavíme na Drahouši)
30. dubna – stavění májky na návsi Drahouš
14. května – Máje – jesenická mládež
27. května – Den dětí – ISŠ Jesenice
11. června – hasičské závody – koňky – hráz Velkého rybníka Jesenice od 9.00
13. června – kulturní komise: Zájezd do Národního divadla – Zkrocení zlé ženy (625 Kč)
18. června – kulturní komise: Strašidelný les
6

Proběhlo...
2. Městský ples
Druhý městský ples, navazující na předchozí ročníky obecního plesu, byl zahájen
krátkým proslovem pana starosty. Ples měl již tradičně vysokou úroveň vyznačující se
příjemnou atmosférou, bohatou tombolou, dobrou kapelou, hrající převážně populární
písně různých rytmů, a hlavně vysokou návštěvností – plesu se zúčastnilo 211 lidí (oproti loňským 121). Zajímavým zpestřením bylo vystoupení SHŠ Ordál se dvěma výstupy
na motivy starých pověstí českých.
E. Konířová

Děkujeme štědrým sponzorům, díky kterým se podařilo zajistit bohatou tombolu.

Sponzoři
Koloniál – p. Wünschová,
Mountfield Jesenice,
DROPS v. o. s.,
Brda s. r. o.,
L. Kinský,
ALMA plus – p. Altera,
TM Jesenice,
Becker Kralovice,
p. Bazika,
Masáže – Adina Hyková,
VP AGRO – p. Prošek,
Svobodovi,
Ing. R. Valuš,
Zahrádkovi,
I. Procházka,
J. Švajcr,
Mgr. P. Koníř,
Ing. J. Berka,
Kadeřnictví – I. Kapounová,
Kadeřnictví – Z. Procházková,
Textil, obuv, hračky – Nguyen Huu Kha,
Myslivecké sdružení Diana Drahouš,
Café bar U Draka,
Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

Drogerie – papírnictví, barvy – laky
p. Lazar,
Květiny – p. Čepelák,
p. Břinek,
Velkoobchod – maloobchod potraviny
p. Nováková,
Jednota,
DaLuNET – p. Hlaváček,
Zámečnictví – p. Bajer,
Johnovi – restaurace Drahouš,
VITO – p. Tran,
Krmivo pro zvířata – p. Spurná,
p. Brádle,
Železářství – p. Kadlecová,
Myslivecké sdružení Jezerka Jesenice,
Společný dřevařský podnik Blatno,
ISŠ Jesenice,
Restaurace Pod Hrází Jesenice,
Hotel Jesenice,
Čerpací stanice PAP OIL Jesenice,
p. Fuka,
Singer Jesenice,
hasiči Jesenice,
F. Makovský,
Noviny – časopisy – p. Zemanová,
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