Usnesení č. 34/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 29.8.2017 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce hlavní místní komunikace v Jestřebí“
2. Starostovi získat další nabídky na studii možných úprav silnice III/26832.
3. Starostovi prověřit možnosti vybudování dětského hřiště v Pavlovicích – stanovisko stavebního
úřadu, památkové péče, umístění hřiště, přibližné náklady.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 4/2017 uzavřené s firmou Strabag a.s. dne 26.5.2017 –
změna ceny způsobená změnami v projektové dokumentaci.
3. Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“ 68. výzva ŘO
IROP, 4. výzva MAS, opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a
celoživotní učení.
4. Podání žádosti o dotaci na modernizaci učeben ZŠ a MŠ Jestřebí - 68. výzva ŘO IROP vyhlášené
LAG Podralsko.
5. Nabídku firmy LUCIDA s.r.o. na vypracování projektové dokumentace a zajištění územního
rozhodnutí a stavebního povolení - vybudování chodníku na pozemcích p.č. 24/6 a 28 k.ú.
Jestřebí u České Lípy.
6. Odložení rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 869 m2.
7. Pronájem sklepu č. 10 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy za roční nájemné ve výši
300,- Kč paní Kamile Zabilanské, bytem Jestřebí 25.
8. Odpovědi na dopisy starosty obce Provodín p. Štěrby
9. Smlouvu o právu provést stavbu – p.p.č. 783/1 a 787/1 – RD na p.p.č. 84/5 vše k.ú. Újezd u
Jestřebí
10. Ceník úhrad za zřízení věcného břemene, služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce
Jestřebí.
11. Odložení rozhodnutí o finančním příspěvku organizaci Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje. o.p.s.
12. Rozpočtové opatření č. 4/2017, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy po konsolidaci
17.557.390,- Kč, výdaje po konsolidaci 22.854.970,- Kč, financování 5.297.580,- Kč.
13. Žádost p. Šťovíčkové o změnu ÚP Jestřebí u pozemků p.č. 223 v k.ú. Jestřebí u České Lípy. Tato
změna nebude zařazena do již probíhající změny č. 2 ÚP Jestřebí a žadatelka si bude hradit
náklady na změnu.
14. Pověřit změnou ÚP obce Jestřebí Městský úřad Česká Lípa a jako osobu určenou ke spolupráci
s pořizovatelem K. Schreinera – starostu obce.
15. Souhlas zřizovatele pro ZŠ a MŠ Jestřebí s přijetím účelového finančního daru v rámci projektu
obědy pro děti.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej obecního pozemku p.č. 601/9 v k.ú. Jestřebí u České Lípy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při jednání s ŘSD ČR v záležitosti vybudování protihlukových stěn u silnice č. I/9.

Ing Karel Schreiner
starosta obce

Milan Martínek
místostarosta obce

