Usnesení č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 29.1.2019 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi připravit návrh nové směrnice na finanční příspěvky na domovní ČOV pro obyvatele
Pavlovic.
2. Starostovi, aby zajistil podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí
čp. 84 - II. a III. etapa“

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Novým předsedou kulturního výboru od 1. 2. 2019 pana A. Kupce.
3. Pořadí firem podle doporučení komise pro hodnocení nabídek na realizaci akce „Stavební úpravy
obecního úřadu v Jestřebí“. Schvaluje vyřazení nabídky firmy Stavby Jech a Hoffmann, s.r.o. z důvodu
nesplnění požadavku v bodě prokázání kvalifikace. Jako vítěznou schvaluje nabídku firmy L&P
stavební s.r.o
4. Vyhlášení záměru pachtu pozemků p.č. 336/14, 541 a části 521/6 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy a p.č.
608/1 k.ú. Maršovice u Dubé.
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distibuce,
a.s. – NN k p.p.č. 730/11 k.ú. Jestřebí u CL
6. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na roky 2020 až 2022.
7. Delegování starosty obce Karla Schreinera ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 pís. f) zákona č.
128/2000 Sb. na všechny valné hromady SVS, a.s. a na další jednání s touto společností po celou dobu
výkonu funkce starosty, jako zástupce akcionáře obce Jestřebí.
8. Navýšení ceny za zimní údržbu z 550,- Kč na 600,- Kč včetně DPH za hodinu prohrnování sněhu
traktorem.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 269/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle žádosti pana Zrzavého.
2. Žádost paní El Hageové o poskytnutí individuální investiční dotace.
3. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, které umožňuje nařízení vlády.
4. Nabídku RPA Dotace, s.r.o. na žádost o dotaci z Fondů EHP a Norska z důvodu vysokých nákladů které
je nutné vynaložit i v případě nezískání dotace.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
Odstoupení kulturního výboru k 31. 1. 2019 s výjimkou p. Kellnerové.
Informace od pořadatelů Jestřebského festiválku ke konání akce v roce 2019.
Postup starosty při zajišťování žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí
čp. 84 - II. a III. etapa“.
Postup starosty při řešení záležitosti kolem mostku přes potok Libošku.
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jestřebí v uplynulém období (1/2015 – 1/2019)
Úpravy rozpočtu na konci roku – přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného
odvětvového třídění.
Zprávu finančního výboru o kontrole čerpání rozpočtu a inventarizaci majetku
Ing Karel Schreiner
starosta obce

Milan Martínek
místostarosta obce

