
Usnesení č. 17/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 27.10.2020 od 16 hodin v budově OÚ 

Jestřebí, Jestřebí č.p. 142 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v přípravě a realizaci akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České 

Lípy“. 

2. Kontrolnímu výboru nadále sledovat usnesení a pravidelně nejméně jednou ročně informovat OZ o 

stavu plnění.   

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání podle návrhu starosty a ověřovatele zápisu R. Bartáka a L. Červenkovou. 

2. Smlouvu o administraci veřejné zakázky a smlouvu o projektovém poradenství s panem J. Derynkem 

na akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“.  

3. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, podprogram Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, DT Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí u 

České Lípy“ 

4. Komisi pro hodnocení nabídek ve složení K. Schreiner, M. Martínek, J. Najman a náhradníky komise -

R. Barták, L. Červenková, G. Sűssner  

5. Kompetenci starosty činit potřebná rozhodnutí k akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České 

Lípy “ 

6. Ceník poplatků za likvidaci odpadu pro podnikající osoby platný od 1.1.2021 

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-

4011422/VB01 s ČEZ Distribuce. a.s. – pozemky p.č. 114 a 773/2 k.ú. Újezd u Jestřebí. 

8. Řád veřejného pohřebiště 

9. Spisový a skartační řád 

10. Rozpočtové opatření č. 8/2020, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 24.990.981,87 Kč, 

výdaje 22.018.092,10 Kč, financování  - 2.972.889,77 Kč. 

11. Zprávu  finančního výboru. 

12. Zprávu kontrolního výboru, souhlasí s vypuštěním sledování plnění usnesení, která byla označena 

kontrolním výborem jako splněná. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Směnu části pozemku p.č. 521/1 za část pozemku p.č. 541 dle návrhu Českolipské zemědělské a.s. 

v poměru 1:6. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Žádost TJ Jestřebí – Provodín o půjčku 300 tis. Kč na nové zavlažování fotbalového hřiště, o půjčce 

rozhodne, až bude hotový rozpočet obce na rok 2021. 

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství obce. 

3. Rozpočtové opatření č. 7/2020, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 24.008.100,87 Kč, 

výdaje 21.718.092,10 Kč, financování  - 2.290.008,77 Kč. 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                           Milan Martínek 

starosta obce                                                                                    místostarosta obce 


