
Usnesení č. 16/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 8.9.2020 od 16 hodin v budově OÚ 

Jestřebí, Jestřebí č.p. 142 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi zajistit kolaudaci akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“  

2. Starostovi pokračovat v akci „Revitalizace obecního rybníka“ 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Smlouvu s Libereckým krajem na poskytnutí částky 123.780,- Kč z lesnického fondu na 

výstavbu oplocenek a instalaci odparníků v lesích obce Jestřebí. 

3. Pacht části pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 500 m2 za roční pachtovné  

700,- Kč na dobu určitou 10 let, panu Danielu Samkovi, Dolní Popelov č.e. 10. Podmínkou 

pachtu je, že pachtýř umožní přístup pro potřeby údržby a rekonstrukce sítí a uložení 

energetických sítí do pozemku. 

4. Obecně závaznou vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4018742/VB01 s ČEZ Distribuce. a.s. – pozemek p.č. 133/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

6. Opravu kapličky a vstupní brány na hřbitov v Pavlovicích dle nabídky pana J. Šanovce, 

Pavlovice čp. 3 a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo. 

7. Vyhlášení záměru pachtu částí pozemků p.č. 521/6, 541, 336/14 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy 

a části pozemku p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé za cenu 5.000,- Kč/ha. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.  

2. Informace starosty o finančních nákladech na akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ 

3. Protokol o kontrole Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity 

MŠ Jestřebí“ – nebylo zjištěno porušení pravidel. 

4. Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2019. 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2020, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 23.724.100,87 

Kč, výdaje 21.718.092,10 Kč, financování  - 2.006.008,77  Kč. 

 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                           Milan Martínek 

starosta obce                                                                                    místostarosta obce 


