Usnesení č. 15/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 30.6.2020 od 16 hodin v budově OÚ
Jestřebí, Jestřebí č.p. 142
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi dokončit akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ a následně zajistit její
kolaudaci.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém.
Zrušení záměru prodeje pozemků p.č. 106/6, 106/7, 106/14 a 106/15 vše k.ú. Újezd u Jestřebí
Pacht části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí, u bývalé kovárny o výměře cca 50 m2
za roční pachtovné 100,- Kč panu Josefu Šanovcovi, bytem Pavlovice čp. 3.
Záměr pachtu části pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře cca 500 m2 za roční
pachtovné 700,- Kč na dobu určitou 10 let.
Prodej pozemku p.č. 1616 o výměře 52 m2, pozemku p.č. 1613 o výměře 101 m2 a pozemku
p.č. 1628 o výměře 15 m2 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí za cenu 500,- Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem panu Jiřímu Žaludovi, bytem Rakovnická 843, Kladno 272 04. Podmínkou prodej
je, že kupující umožní přístup do obecních lesů a strpí použití těchto pozemků pro práce
v obecních lesích.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Jestřebí – Provodín
Smlouvu o výpůjčce s DSO EKOD – nádoby na tříděný odpad
„Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010708/001“
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Nabídku na prodej pozemků p.č. 106/6 a p.č. 106/14 vše k.ú. Újezd u Jestřebí od pana
Roudenského a nabídku na prodej pozemků p.č. 106/7 a 106/15 vše k.ú. Újezd u Jestřebí od paní
Šafránkové.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o průběhu akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“
2. Závěrečné účty Svazku obcí Peklo a DSO EKOD za rok 2019.
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