
Usnesení č. 36/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 24.10.2017 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace – SO 

101 a SO 102“. 

2. Starostovi aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace kulturního 

sálu v obci Jestřebí“. 

3. Místostarostovi připravit úpravu směrnice o hospodaření v obecních lesích. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty. 

2. Příkazní smlouvu s Hanou Jeništovou, Žitná 256/11, Rumburk na realizaci zadávacího řízení 

pro akci „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace – SO 101 a SO 102“. 

3. Nabídku Ing. Cihláře na vypracování studie možných úprav dopravního prostoru u silnice 

III/26832. 

4. Pověření starosty obce rozhodovat za obec Jestřebí o vstupu dalších obcí do Dobrovolného 

svazku obcí EKOD, Náměstí republiky 193, Doksy. 

5. Záměr pachtu části pozemku p.č. 601/9 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 50 m2 (zaplocená 

část pozemku) za částku 50,-Kč za rok a s podmínkou, že pachtýř nebude parkovat na 

nepropachtované části pozemku p.č. 601/9 k.ú. Jestřebí u České Lípy tak, aby bránil ve 

výjezdu majitelům sousedících pozemků. 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2017, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy po konsolidaci 

18.503.329,40 Kč, výdaje po konsolidaci 20.112.909,40 Kč, financování  1.609.580,- Kč. 

7. Finanční příspěvek pro Centrum LIRA, z.ú. - Centrum pro podporu rodiny a dítěte ve výši 

3.000,-Kč 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Postup starosty při přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“. 

 

Zastupitelstvo obce revoluje: 

1. Usnesení č. 26/2017 ze dne 24.1.2017 v části schvaluje, odrážka sedmá takto – Zastupitelstvo 

obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 734/2, nově 734/21 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy o 

výměře 5 m2 před domem č. p. 12,  panu Božetěchu Pitelkovi, bytem Jestřebí 12 za cenu 500,- 

Kč a náklady související s prodejem. 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 

 


