
Usnesení č. 23/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 14.9.2021 od 16:00 hodin v budově OÚ 

Jestřebí, Jestřebí č.p. 142 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi dokončit akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“ a zajistit její 
kolaudaci. 

2. Starostovi dojednat s firmou SaM silnice a mosty s.r.o. realizaci II. etapy stavby od března 2022. 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém. 
2. Realizaci II. etapy akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“.  
3. Záměr směny části pozemku p.č. 16/2 (nově 735/18) o výměře 196 m2 za část pozemku p.č. 735/1 

vše k.ú. Jestřebí u České Lípy. Finanční vyrovnání bude provedeno podle znaleckého posudku. 
4. Schvaluje nájemní smlouvu s ŘSD ČR - pronájem částí pozemků p.č. 16/1, 16/2, 16/11 a 735/3 vše 

k.ú. Jestřebí u České Lípy – výstavba okružní křižovatky. 
5. záměr směny pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za pozemky p.č. 259/2, 208/6, 773/1 a 

cestu v této lokalitě vše k.ú. Újezd u Jestřebí a část pozemků p.č. 732/2 a 732/3 vše k.ú. Jestřebí u 
České Lípy. 

6. Pacht části pozemku p.č. 783/1 k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 20 m2 na dobu neurčitou za částku 
100,- Kč/rok panu Stýblovi, Újezd č.e. 2. Případné stavby musí být min. 1,5 metru od komunikace. 

7. Záměr pachtu části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře cca 400 m2 na dobu 
neurčitou za částku 1000,- Kč/rok. 

8. Vypracování projektové dokumentace na nové topení v budově ZŠ Jestřebí.  
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Česká Lípa o zajištění výkonu přenesené 

působnosti – rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
10. Smlouvu o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-4018256/VB02 s ČEZ Distribuce – pozemek p.č. 1992 

k.ú. Pavlovice u Jestřebí – kabelové vedení NN na Horní Popelov. 
11. Rozpočtové opatření č. 7/2021, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 16.306.487,03 Kč, 

výdaje 28.847.230,00 Kč, financování: 12.540.742,97 Kč. 
12. Příkazní smlouvu s firmou AXIOM Engineering s.r.o. na realizaci zadávacího řízení u akce 

„Revitalizaci rybníka v obci Jestřebí“ (rybník u bowlingu). 
13. Komisi a náhradníky pro hodnocení nabídek na realizaci akce „Revitalizaci rybníka v obci Jestřebí“ 
14. Rekonstrukci veřejného osvětlení v Dolním Popelově a její provedení firmou Elektrovolt s.r.o. 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce 300 tis. Kč na vybudování závlahy fotbalového hřiště  TJ 

Jestřebí-Provodín– spoluúčast obce 10% v případě získání dotace. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Směnu části pozemku p.č. 726/1 za část pozemku p.č. 629 vše k.ú. Maršovice u Dubé. 
2. Prodej části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.  

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství 

3. Zprávu finančního výboru 

 
 
 
 
Ing Karel Schreiner                                                                           Milan Martínek 
starosta obce                                                                                    místostarosta obce 
 
 


