
Usnesení č. 2/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 18.12.2018 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi, aby zajistil všechny potřebné náležitosti k přípravě akce „Stavební úpravy objektu 

obecního úřadu v Jestřebí“ 

2. Starostovi, aby zajistil podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí 

čp. 84 -  II. a III. etapa“ 

3. Starostovi informovat zastupitelstvo obce o všech provedených rozpočtových úpravách. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém. 

2. Nevyhovět žádosti o opravu mostku k nemovitosti čp. 148 přes potok Libošku z důvodu, že tento 

mostek nemá obec v evidenci majetku ani v pasportu místních komunikací a dle dostupných dokladů 

se nejedná o majetek obce Jestřebí. 

3. Jednací řád zastupitelstva obce a ruší jednací řád ze dne 23.11.2010 

4. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy objektu obecního úřadu 

v Jestřebí“, pověřuje starostu zajistit zveřejnění zadávací dokumentace a pokračovat v realizaci této 

akce. 

5. Komisy pro výběr nejvhodnější nabídky na realizaci akce „Stavební úpravy objektu obecního úřadu 

v Jestřebí“ ve složení Karel Schreiner, David Tauchman, Martínek Milan, Josef Najman, Aleš Kupec. 

Náhradníci: Vlasta Kellnerová, Lucie Červenková, Rudolf Barák, Oldřich Říbek, Gustav Sűssner   
6. Instalaci nového veřejného osvětlení k čp. 65 a čp. 106 Jestřebí. 

7. Smlouvu o dílo s p. Tomsou na ošetření a kácení stromů v obci v původním, navrženém rozsahu za 

částku 51.300,- Kč a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje kompetenci 

starosty zadat další ošetření stromů v případě že to bude vhodné. 

8. Jmenování paní Livie Vážné Hoffmanové navržené obcí Provodín členem školské rady ZŠ a MŠ 

Jestřebí za zřizovatele.   

9. Smlouvy č. OLP/5244/2018 a č. OLP/5238/2018 s Libereckým krajem o poskytnutí dotace ve výši 

13.000,- Kč a 21.060,- Kč na hospodaření obce Jestřebí v lese.   

10. Smlouvu o darování částky 65.000,- Kč firmou ELPRO Delicia a.s. obci Jestřebí. 

11. Směrnice č. 1/2018 o příspěvku na stravování. 

12. Výši poplatků za likvidaci odpadu pro podnikající osoby v obci Jestřebí platné od 1.1.2019. 

13. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Útulek Dogsy, z.s. na výstavbu kotců pro opuštěné psy. 

14. Rozpočtové opatření č. 9/2018, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 23.526.093,28 Kč, 

výdaje 40.581.877,19 Kč, financování 17.055.783,91 Kč. 

15. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění nezbytných rozpočtových úprav, týkajících se 

konce roku. 

16. Přenesení pravomoci zastupitelstva obce na starostu obce schvalovat rozpočtové úpravy. 

17. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve všech třídách Základní školy a Mateřské školy Jestřebí, 

příspěvkové organizace na školní rok 2018/2019. Tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 

(školský zákon). 



18. Žádost ZŠ a MŠ Jestřebí o použití účelově vázaných mzdových prostředků ve výši 100.000,- Kč na 

uhrazení nákladů souvisejících s rekonstrukcí učeben. 

19. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2019 dle návrhu ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí. 

20. Přebytkový rozpočet obce na rok 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou 20.887.945,- Kč, celkové výdaje 

rozpočtu jsou 19.168.000,- Kč, přebytek je ve výši 1.719.945,- Kč. 

21. Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 2019. 

22. Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí-Provodín pro rok 2019. 

23. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 2020 až 2022. 

24. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín, o.s. na částku 120.000,- Kč schválenou v rozpočtu 

obce na rok 2019. 

25. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na akci „Stavební úpravy 

kulturního domu v Jestřebí čp. 84 - II. a III. etapa“ 

26. Objednávku na pomoc při zpracování žádosti o dotaci s Rozvoj Českolipska z.s.  

27. Cenovou nabídku firmy Lucida s.r.o. na studii, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, PD 

pro realizaci stavby, výkaz výměr, rozpočet, inženýring a technický dozor stavby za částku 175.000,- 

Kč bez DPH u akce „Rekonstrukce místní komunikace u parku a směrem k silnici III/26832 – p.p.č. 

133/1, 133/2 a 132 k.ú. Jestřebí u České Lípy“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

28. Dodatek č. 10 ke smlouvě o zneškodňování odpadu v obci Jestřebí s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. s účinností od 1.1.2019 

29. Přeložení rozhodnutí o vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 269/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí 

na další jednání zastupitelstva. 

30. Spisový a skartační řád obce Jestřebí. 

31. Odvolání místopředsedkyně kulturního výboru k datu 31.12.2018. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Finanční příspěvek  pro NsP Česká Lípa, a.s. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Postup starosty při vyřizování kolaudačního rozhodnutí a doplňování informací a dokladů 

poskytovateli dotace u akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“. 

2. Obdržení dotace na akci „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Jestřebí“ ve výši 2.334.557,34.  

3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2018 krajským úřadem Libereckého 

kraje – bez chyb a nedostatků. 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2018, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 24.809.183,49 Kč, 

výdaje 38.231.319,85 Kč, financování 13.422.136,36 Kč.  

5. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce. 

6. Nesouhlas státního podniku Lesy ČR s cyklostezkou Jestřebí – Újezd. 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


