
Usnesení č. 12/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 25.2.2020 od 16 hodin v budově OÚ 

Jestřebí, Jestřebí č.p. 142 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi dokončit a zajistit kolaudaci akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. 

a III. etapa“ 

2. Starostovi zajistit realizaci akce „Vybudování kontejnerových stání“ 

3. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém. 

2. Zprávu o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2019. 

3. „Provozní řád tělocvičny“ a „Smlouvu o výpůjčce tělocvičny“. 

4. Smlouvu o dílo na technický dozor investora u akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ 

s firmou Lucida s.r.o. 

5. Prodej pozemku p.č 106/13 o výměře 355 m2 v k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 120,- Kč/m2 a 

náklady související s prodejem manželům Tereze Maškové, narozené 16.4.1995, a Davidu 

Maškovi narozenému 21.8.1990, oba bytem Česká Lípa. 

6. Prodej pozemku p.č 106/5 o výměře 987 m2 v k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 480,- Kč/m2 bez 

DPH a náklady související s prodejem manželům Tereze Maškové a Davidu Maškovi z České 

Lípy. Pozemek je zastavitelný a podmínkou prodeje je závazek kupujícího zahájit stavbu 

rodinného domu do 4 let od podpisu kupní smlouvy a získat kolaudační souhlas (dokončit 

stavbu) do 8 let od podpisu kupní smlouvy. V případě nedodržení podmínek prodeje ze strany 

kupujícího, musí kupující nabídnout pozemky ke zpětnému odprodeji obci Jestřebí a to za cenu 

480,- Kč/m2 u pozemku p.č. 106/5 a cenu 120,- Kč/m2 u pozemku 106/13 vše k.ú Újezd u 

Jestřebí. 

7. Prodej pozemku p.č. 1760 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 361 m2 za cenu 120,-Kč/m2 bez 

DPH a náklady související s prodejem paní T. Pudilové, bytem V Háji 1161/14, 170 00 Praha 7. 

8. Prodej pozemku p.č. 1621 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 91 m2 za cenu 150,-Kč/m2 bez 

DPH a náklady související s prodejem panu P. Chlumskému, Pražská 629, Doksy 472 01.  

9. Odložit žádost paní Al Hageové, Pavlovice čp. 36 o dotaci na vybudování domovní ČOV do 

doby, než budou doloženy potřebné doklady. 

10. Pacht pozemku p.č. 508/16 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 268 m2 za roční pachtovné 

ve výši 5.000 Kč/ha, na dobu neurčitou, firmě RESPO-D, Skalka u Doks 35, 472 01  Doksy.  

11. Kupní smlouvu s Komunální technikou, s.r.o.,  IČO 26684055 na nákup nádob na odpad. 

12. Smlouvu o dílo s firmou INGSTAV Doksy, IČ 40232191, na vybudování kontejnerových stání  

13. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4018256/VB/002“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupenou Kollert Elektro s.r.o., IČ 

25464787. 



14. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-401901/VB01“ 

s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. 

15. Pronájem části pozemku p.č. 106/7 k. ú. Újezd u Jestřebí o výměře 50 m2 za roční nájem 1 

Kč/m2 panu P. Roudenskému, bytem Sládkova 60, Jihlava 586 01 

16. Zařazení území obce Jestřebí do územní působnosti LAG Podralsko z.s. na programové období 

2021 – 2027. 

17. Poskytnout obci Provodín finanční dar ve výši 5.000,- Kč na akci „Provodínský masopust“.  

18. Rozpočtové opatření č. 1/2020, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 21.800.000,- Kč, 

výdaje 21.800.000,- Kč, financování  0,-  Kč. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Informace starosty o průběhu akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. a III. 

etapa“ 

 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                                          místostarosta obce 


