
Usnesení č. 1/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 1.11.2018 od 16 hodin v budově 
kulturního domu Jestřebí 

 
Všichni zvolení zastupitelé slovem „slibuji“ a podpisem slibu potvrdili svoji účast 
v zastupitelstvu obce a funkci zastupitele obce přijali. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi, aby zajistil kolaudaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace – SO 101.2 
a SO 102“  

2. Starostovi, aby zajistil kolaudaci a vyúčtování dotace u akce „Rekonstrukce a navýšení 
kapacity MŠ Jestřebí“ 

3. Starostovi, aby zajistil všechny potřebné náležitosti k přípravě akce „Rekonstrukce budovy 

obecního úřadu Jestřebí“.  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty. 
2. Pro celé volební období zapisovatelem pana Martínka a náhradnicí paní Červenkovou. Jako 

ověřovatele zápisu schvaluje pro celé volební období pana Bartáka a paní Kellnerovou, 
náhradníky ověřovatelů pana Říbka a pana Kupce.  

3. Jako dlouhodobě uvolněnou funkci starosty obce. Jako neuvolněnou schvaluje funkci 
místostarosty obce a všechny ostatní funkce členů zastupitelstva.  

4. Zvolení jednoho místostarosty obce. 
5. Veřejnou volbu jako způsob hlasování o starostovi a místostarostovi. 
6. Volbu starosty obce Jestřebí pana Karla Schreinera 
7. Volbu místostarosty obce Jestřebí pana Milana Martínka. 
8. Zřízení kontrolního, finančního a kulturního výboru a jejich členy: 

Kontrolní výbor – předseda Josef Najman, členové Aleš Kupec, Gustav Süssner 
Finanční výbor – předseda Rudolf Barták, členové Oldřich Říbek, Aleš Kupec  
Kulturní výbor – předseda Lucie Červenková, místopředseda Daniela Haštabová, členové 
Vlasta Kellnerová, Miloslava Setničková, Simona Holcova 

9. Výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele a vyplácení odměn ode dne schválení tj. 
1.11.2018 takto: 
1) Neuvolněný místostarosta                                                                             9.800,- Kč 
2) Předseda kulturního výboru                                                                          2.500,- Kč 
3) Předseda kontrolního a finančního výboru                                                   2.000,- Kč 
4) Zastupitel, který je členem kulturního výboru                                              2.000,- Kč 
5) Zastupitel, který je členem kontrolního a finančního výboru                       1.500,- Kč 
6) Člen zastupitelstva, který není členem výboru                                             1.000,- Kč 
7) Místopředseda kulturního výboru, který není členem zastupitelstva          1.500,- Kč 
8) Člen kulturního výboru, který není členem zastupitelstva                             600,- Kč 
Při souběhu více funkcí se odměny nesčítají. Při změně funkce nebo u nových členů 
zastupitelstva se poskytuje odměna od prvního dne měsíce následujícího po změně zařazení 
nebo složení slibu zastupitele. 

10. Dodatek č. 2 k SoD s firmou SaM silnice a mosty a.s. a  pověřuje starostu k podpisu tohoto 
dodatku. 

11. Uzavření dodatku č. 3 a č. 4 k SoD s firmou Bláha trade s.r.o. 



12. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou LAMAL, s.r.o. 
na pozemky p.č 783/1 a 787/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 1.000,- Kč. 

13. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností 
Chládek a Tintěra a.s. na pozemek p.č. 792/1 k.ú. Újezd u Jestřebí.  

14. „Prohlášení o vzdání se věcného břemene chůze a jízdy“ u pozemku p.č. 106/6 ve prospěch 
pozemku p.č. 106/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí. 

15. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro taneční kroužek dívek v Jestřebí. 
16. Finanční příspěvek na rok 2019 pro Farní charitu Česká Lípa na projekt „Sociální automobil“ 

ve výši 2.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Volbu místostarosty obce Jestřebí pana Aleše Kupce 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 
2. Rozpočtové opatření č. 7/2018, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 

20.713.237,51 Kč, výdaje 40.660.084,05 Kč, financování 19.946.846,54 Kč  
 

 
 
 
 
 
Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 
starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


