
Usnesení č. 35/2017 
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 26.9.2017 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí 

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
1. Starostovi, aby zajistil dokončení rozpracované části úseku SO 101 u akce „Rekonstrukce hlavní 

komunikace v Jestřebí 
2. Starostovi, aby činil kroky k vyhlášení výběrové řízení na akci „Rekonstrukce hlavní komunikace 

v Jestřebí - dokončení úseku SO 101 a realizace úseku SO 102“. 
3. Starostovi, aby zajistil vypracování projektové dokumentace na schody a chodník od komunikace 

pod hradem k dětskému hřišti – varianta „běžné“ schody. 
4. Starostovi, aby činil kroky k přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty. 
2. Dohodu o ukončení spolupráce s firmou Strabag a.s. na akci „Rekonstrukce hlavní komunikace 

v Jestřebí – SO 101“ 
3. Přesunutí rozhodnutí na vypracování studie možných úprav dopravního prostoru u silnice 

III/26832 na další jednání zastupitelstva. 
4. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve všech třídách Základní školy a Mateřské školy Jestřebí, 

příspěvkové organizace na školní rok 2017/2018. Tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
(školský zákon). 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2017, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy po konsolidaci 
17.737.390,- Kč, výdaje po konsolidaci 19.346.970,- Kč, financování  1.609.580,- Kč. 

6. I. Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje: 
a) založení dobrovolného svazku obcí EKOD (dále jen „dobrovolný svazek obcí“),  
b) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,  
c) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení, 
d) vstup obce Jestřebí do tohoto dobrovolného svazku obcí. 
II. Zastupitelstvo obce Jestřebí zmocňuje starostu obce Ing. Karla Schreinera k zastupování obce, 
k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v 
orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu obce Jestřebí k podpisu 
zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí. 
III. Zastupitelstvo obce Jestřebí bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů dobrovolného 
svazku obcí, a souhlasí s tím, aby volbu za obec provedl starosta obce, a proto jej pověřuje, aby na 
ustavující členské schůzi dobrovolného svazku obcí činil vše potřebné ke zvolení členů orgánů 
dobrovolného svazku obcí, zejména v rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvolení. 
IV. Zastupitelstvo obce Jestřebí souhlasí se zmocněním paní Ing. Evy Burešové, nar. dne. 
02.07.1978, bytem Boženy Němcové 873, 472 01 Doksy, aby podala návrh na zápis dobrovolného 
svazku obcí do rejstříku svazku obcí a zastupovala obec Jestřebí v tomto řízení. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1.  Finanční příspěvek organizaci Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. o.p.s. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 
2. Postup starosty při zajišťování náležitostí k vybudování dětského hřiště v Pavlovicích. 

 
Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 
starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


