
Usnesení č. 26/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 8.2.2022 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 akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí – II. etapa“. 

3. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Nové ústřední topení v budově ZŠ Jestřebí“ 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém  

2. Nový ceník palivového dřeva dle návrhu lesního hospodáře 

3. Smlouvu s firmou AXIOM technology s.r.o. na vyhotovení manipulačního řádu rybníka. 

4. Smlouvy s firmou Lucida s.r.o., IČO 25651099 na úpravu PD na veřejné osvětlení a dále na 

autorský dozor, technický dozor investora a inženýring při akci „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí – II. etapa“ 

5. 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 k.ú. Jestřebí u České Lípy, pozemek p.č. 259/2 k.ú. Újezd u Jestřebí a 

cestu z Újezdu směrem na Chvístec (p.p.č. 208/6, 773/1 k.ú. Újezd u Jestřebí) o výměře cca 

2.800 m2 – (přesné zaměření bude proveden) s Jiřím Hoštičkou, Jestřebí čp. 66.  

6. Prodej pozemku p.č. 1434, k.ú. Pavlovice u Jestřebí, za částku 21.400,- Kč a náklady 

související s prodejem manželům Zdence a Michalovi Janků, bytem Na Kocourkách 16/6, 169 

00 Praha 6. V případě opravy komunikace na 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. 

7. Pachtovní smlouvu s p. Jiřím Kaňkovským, Jestřebí čp. 22, na část obecního pozemku p.č. 

725/30 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 95 m2 za roční pachtovné 100,- Kč. 

8. Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy s firmou RESPO-D, s.r.o. – ukončení pachtu na pozemky p.č. 

1662, 1667 a 1669 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 

9. Záměr směny části pozemku p.č. 623/1 za části pozemků p.č. 629 a 634 vše k.ú. Jestřebí u 

České Lípy.  

10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 623/1 k.ú. Jestřebí u České 

Lípy - inženýrské sítě k plánovanému RD na pozemku p.č. 204/45 k.ú. Provodín s D. 

Dolanským a Š. Dolanskou, Paláskova 1108/3, Praha 8 – Kobylisy, 182 00. 

11. Finanční příspěvek ve výši 23.000,- Kč na pořádání akce Jestřebsko-Provodínský festiválek 

2022 za podmínky, že hudební produkce bude ukončena ve 24:00 hod. a po 22:00 hod. se 

nebude hrát ostrá rocková hudba. 

12. Finanční příspěvek na rok 2022 pro Útulek Dogsy, z.s. ve výši 10.000,- Kč.  

13. Vstup obce Kanina, IČO:00662232, do DSO EKOD. 

14. Rozpočtové opatření č. 1/2022, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 20.178.566,00 

Kč, výdaje 29.436.066,00 Kč, financování: 9.257.500,00 Kč.  



15. Kompetenci starosty k provedení poptávkové řízení na vybudování nového ústředního 

topení v budově ZŠ Jestřebí. 

16. Partnerskou smlouvu o zajištění předfinancování projektu „Posílení strategického řízení ve 

Svazku obcí Máchův kraj“ 

17. Záměr směny pozemku p.č. 735/18 (výměra 196 m2) za část pozemku p.č. 735/1, nově 

735/22 (výměra 521 m2). 

18. Kompetenci starosty vložit volné finanční prostředky obce na spořící účty, nebo termínované 

vklady v komerčních bankách. 

19. Konečné náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dolním Popelově – 399.619,44 Kč 

včetně DPH.  

20. Instalaci nové lampy veřejného osvětlení - komunikace na pozemku p.č. 56/1 k.ú. Jestřebí u 

České Lípy. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

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

3. Informace starosty o přípravě akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí – II. etapa“ 

4. Informace starosty o přípravě akce „Rekonstrukce vodovodu Pavlovice“ 

5. Informace starosty o odpadovém hospodářství a hospodaření EKOD Servis s.r.o.  

6. Rozpočtové opatření č. 11/2021 kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 19.722.267,25 

Kč, výdaje 25.491.764,00 Kč, financování: 5.769.496,75 Kč. 

7. Informace o jednání starosty se zástupci Severočeské servisní a.s. v záležitosti uliční vpusti u 

rybníčku v Jestřebí. 

 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                           Milan Martínek 

starosta obce                                                                                    místostarosta obce 

 


