
Usnesení č. 24/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 26.10.2021 od 16:00 hodin v budově OÚ 

Jestřebí, Jestřebí č.p. 142 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ (u bowlingu) 

2. Starostovi zapracovat finanční příspěvek pro TJ Jestřebí – Provodín do rozpočtu obce na rok 2022. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém. 
2. Dodatek č. 1 k SoD s firmou SaM silnice a mosty a.s. – skutečné náklady I. etapy. 
3. Smlouvu o projektovém poradenství s p. J. Derynkem na akci „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí“ – II. etapa a pověřuje starostu k jejímu uzavření. 
4. Podání žádosti o dotaci z DT Podpora obnovy místních komunikací Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na realizaci II. etapy akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“.  
5. Realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ (u bowlingu) firmou KVIS Pardubice a.s., IČ 

46506934 a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.  
6. TDI na stavbu „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ - Ing. Jana Vojtu inženýrská kancelář s.r.o. 
7. Odložení rozhodnutí o směně pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za část pozemků p.č. 732/2 a 

732/3 vše k.ú Jestřebí u České Lípy a pozemku p.č. 259/2 k.ú. Újezd u Jestřebí 
8. Smlouvu o právu provést stavbu s ŘSD ČR na stavbu „I/9 Jestřebí, okružní křižovatka“ a pověřuje 

starostu k jejímu uzavření. 
9. Obecně závaznou vyhlášku obce Jestřebí č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. 5753/IP-12-

4013351 s ČEZ Distribuce, a.s. – pozemek p.č. 133/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy  
11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti s. p. S. Jandlem a p. L. Švarzovou, oba bytem 

Jestřebí 52, 471 61 Jestřebí – plynová, kanalizační a vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 144/4 k.ú. 
Jestřebí u České Lípy 

12. Bezúplatné předání florbalového vybavení v účetní hodnotě 175.385,88 Kč příspěvkové organizaci ZŠ 
a MŠ Jestřebí. 

13. Rozpočtové opatření č. 9/2021, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 18.870.062,97 Kč, 
výdaje 25.480.230,00 Kč, financování: 6.610.167,03 Kč. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace starosty o probíhající kolaudaci akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí“ - I. etapa  

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2021, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 16.359.487,03 Kč, 
výdaje 28.900.230,00 Kč, financování: 12.540.742,97 Kč. 

4. Informace starosty o kontrole krajského úřadu na využití dotace u akce „Chodník k dětskému hřišti 

v Jestřebí“ – nebyly zjištěny nedostatky. 

5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2021 krajským úřadem Libereckého 

kraje – bez chyb a nedostatků. 

 
 
 
Ing Karel Schreiner                                                                           Milan Martínek 
starosta obce                                                                                    místostarosta obce 
 


