
Usnesení č. 25/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 14.12.2021 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 pokračovat v přípravě realizace akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí – II. 
etapa“. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém a 
zapisovatelem zápisu K. Schreinera 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou LUCIDA s.r.o. – vícepráce při technickém dozoru 
stavby „Oprava místních komunikací v Jestřebí“. 

3. Kompetenci starosty činit všechna potřebná rozhodnutí a kroky při realizaci akce 
„Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ . 

4. Kupní smlouvu na prodej mostku přes Jestřebský potok (Libošku) a prodej tohoto mostku p. 
Miroslavu Kučerovi, Jestřebí č.p.148. 

5. Záměr prodeje pozemku p.č. 1434, k.ú. Pavlovice u Jestřebí, za částku 200,- Kč/m2, tedy 
celkem 21.400,- Kč a náklady související s prodejem. V případě opravy komunikace na 
sousedním pozemku p.č. 1439/1 bude nový majitel s opravou (rekonstrukcí) souhlasit a to i v 
případě, že tato zasáhne na pozemek p.č. 1434 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 

6. Pacht části pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 500 m2 za roční pachtovné 
700,- Kč panu Pavlu Řezníkovi, Zhořelecká 2503, 470 06 Česká Lípa. 

7. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2022 včetně výdajů na pokrytí 
odpisů a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2025 dle návrhu ředitele ZŠ a MŠ 
Jestřebí. 

8. Úpravu závazných ukazatelů čerpání příspěvku ZŠ a MŠ Jestřebí na rok 2021 
9. Rozpočet obce na rok 2022. Celkové příjmy rozpočtu jsou 19.959.566,- Kč a celkové výdaje 

jsou 29.217.066,- Kč. Rozpočet je deficitní, schodek rozpočtu ve výši 9.257.500,-  Kč je kryt 
rezervou z minulého období.  

10. Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 2022. 
11. Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí - Provodín pro rok 2022. 
12. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 2023 až 2025. 
13. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín na rok 2022. 
14. Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022-2026 
15. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti a dohodu o umístění stavby s ČEZ 

Distribuce, a.s. – pozemek p.č. 133/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 
16. Rozpočtové opatření č. 10/2021, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 

19.788.059,97 Kč, výdaje 25.491.764,00 Kč, financování: 5.703.704,03 Kč. 
17. 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.  

18. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce za rok 2021. 
19. Finanční příspěvek na provoz sociálních služeb ve výši 4.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci 

Denní a pobytové sociální služby, Hradecká 2905, Česká Lípa. 



 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Směnu pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za část pozemků p.č. 732/ 2 a 732/3 o 
výměře cca 130 m2 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy, pozemek p.č. 259/2 k.ú. Újezd u 
Jestřebí a cestu z Újezdu směrem na Chvístec o výměře cca 2.800 m2.  

2. Směnu pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za část pozemků p.č. 732/2 a 732/3 o 
výměře cca 130 m2 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy a pozemek p.č. 259/2 k.ú. Újezd u 
Jestřebí z kterého obec vytěží dřevo. 

3. Záměr prodeje pozemků p.č. 106/7 a 106/15 vše k.ú. Újezd u Jestřebí. 
4. Nabídku Ministerstva obrany na odkup řopíků na p.p.č. 428/21, 459/2 a 438/12 vše k.ú. 

Jestřebí u České Lípy. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informaci starosty o podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na akci 
„Oprava místních komunikací v Jestřebí – II. etapa“. 

2. Informace starosty k realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ (u 
bowlingu). 

 
 
 
 
Ing Karel Schreiner                                                                           Milan Martínek 
starosta obce                                                                                    místostarosta obce 
 


