
Usnesení č. 37/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 21.11.2017 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

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

dokončení SO 101 a SO 102“. 

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

sálu v obci Jestřebí – I. etapa“. 

3. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Dodatek č. 1 ke Směrnici obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č. 3/2016 a úpravu 

cen palivového dřeva 

3. Zvýšení pracovního úvazku lesního hospodáře na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 

1.1.2018 

4. Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce 

hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – dokončení SO 101 a SO 102“ zadané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení výzvou k podání nabídek. 

5. Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce „Rekonstrukce hlavní 

komunikace v Jestřebí u České Lípy – dokončení SO 101 a SO 102“ve složení: Karel Schreiner, 

Hana Jeništová,   Milan Martínek,  Aleš Kupec, Josef Najman a náhradníky členů komise ve 

složení: Miroslav Jeništa, Oldřich Říbek, Rudolf Barták, Lucie Červenková, Daniela Haštabová 

a Vlasta Kellnerová. 

6. Pověření paní Hany Jeništovou, IČ 867 29 055, sídlem Živná 256/11, 408 01 Rumburk, 

k zastupování zadavatele v řízení dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, s výjimkou rozhodovacích pravomocí u akce „Rekonstrukce hlavní 

komunikace v Jestřebí u České Lípy – dokončení SO 101 a SO 102“ 

7. Vstup nových členských obcí Bakov nad Jizerou, Bezděz, Blatce, Chorušice, Velenice a Ždírec 

do dobrovolného svazku obcí EKOD. 

8. Pacht části pozemku p.č. 601/9 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o rozloze 50 m2 (zaplocená část 

pozemku) za částku 50,- Kč za rok, na dobu neurčitou manželům Jitce Mazurové a Stanislavu 

Mazurovi, oba bytem Jestřebí čp. 72 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. 

9. Bezúplatně Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na 

pozemku p.č. 623/1 k. ú Jestřebí u České Lípy s Libereckým krajem – vodovodní přípojka 

k Domovu Sluneční dvůr. 

10. Nesouhlas s realizací projektu vybudování chráněného bydlení s regulovaným nájmem v  

Jestřebí čp. 88 

11. Nesouhlas s realizací projektu vybudování bytů k sociálnímu bydlení v  Jestřebí čp. 109 a 110. 

12. Přesunutí bodu pořízení víceúčelového stroje na úklid chodníků na další jednání 

zastupitelstva. 

13. Postup starosty při vyřizování náležitostí k vybudování dětského hřiště v Pavlovicích a jeho 

umístění na pozemky p.č. 723/1 a 723/2 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 



14. Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1.1.2018 takto: neuvolněný 

místostarosta -  9.800,- Kč, předseda výboru (komise) který je členem jiného výboru (komise) 

– 1950,- Kč, předseda výboru (komise) který není členem jiného výboru (komise) – 1.700,- Kč, 

člen výboru (komise) – 1.500,- Kč, člen zastupitelstva který není členem výboru (komise) – 

930,- Kč. Při souběhu více funkcí se odměny nesčítají. Při změně funkce nebo u nových členů 

zastupitelstva se poskytuje odměna od prvního dne měsíce následujícího po změně zařazení 

nebo složení slibu zastupitele. 

15. Rozpočtové opatření č. 7/2017, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy po konsolidaci 

19.821.459,40 Kč, výdaje po konsolidaci 20.445.909,40 Kč, financování  624.450,- Kč. 

16. Smlouvou o administraci veřejné zakázky na akci Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ 

Jestřebí s Mgr. J. Derynkem, Slunečná 106, 473 01. 

17. Připojení k Prohlášením zástupců obcí a DSO k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve 

znění zákona č. 14/2017 Sb., iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Postup starosty při urgování oprav silnic III. třídy ve správě KSS Libereckého kraje. 

3. Informaci předsedkyně kulturní komise o kulturních akcích pořádaných obcí Jestřebí. 

4. Postup starosty při jednání s ŘSD ČR o vybudování protihlukových stěn u silnice I/9. 

5. Zprávu finančního výboru 

 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 

 

 


