Usnesení č. 39/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 23.1.2018 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace –
SO 101.2 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 a realizaci akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“

1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
Dodatek č. 2 směrnice obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č. 3/2016.
Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení s ČEZ Distribuce, a.s. pro akci
„Rekonstrukce hlavní místní komunikace“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Průběh veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení akce
„Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102“ a následující pořadí
firem:
Poř. č. účastník
Nabídková cena bez DPH
2.
SaM silnice a mosty a.s.
7.450.146,44 Kč
3.
ZEPS s.r.o.
7.790.068,66 Kč
4.
Ingstav Doksy s.r.o.
7.889.149,- Kč

5. Vyloučení účastníka zadávacího řízení firmy COLAS CZ a.s. z důvodu nedoložení objasnění (doplnění)
nabídky.
6. V souladu s doporučením komise nejvýhodnější nabídku, kterou je nabídka s pořadovým č. 2
účastníka SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 471 01 Česká Lípa, IČ 25018094, s nabídkovou
cenou 7.450.146,44 Kč bez DPH a 9.014.677,19 Kč včetně DPH.
7. Smlouvu o dílo mezi obcí Jestřebí a společností SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 471 01 Česká
Lípa, IČ 25018094. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Karla Schreinera podpisem
smlouvy o dílo mezi obcí Jestřebí a společností SaM silnice a mosty a.s., po uplynutí lhůty pro podání
námitek.
8. Výběr účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu
v obci Jestřebí“ firmu BARNATHERM s.r.o., Generála Svobody 250/31, Liberec 460 01. Pověřuje
starostu obce, aby uzavřel s firmou BARNATHERM s.r.o. smlouvu o dílo.
9. Komisi pro výběr nově pořizované traktorové sekačky ve složení Karel Schreiner, Jiří Kellner, Oldřich
Říbek ml., Oldřich Říbek st., Najman Josef
10. Pacht pozemků p.č. 122/3, 817/4, 890/5 a 1481/4 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí za roční pachtovné
0,30 Kč/m2 na dobu neurčitou panu Jaroslavu Kurtincovi, Kvítkov 8, 470 01 Česká Lípa. Zastupitelstvo
schvaluje uzavřít s pachtýřem novou pachtovní smlouvu shodného obsahu na uvedené pozemky po
ukončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
s ČEZ Distribuce, a.s. – RD na p.p.č. 169/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy.
12. Odměny za pořádání kulturních akcí v roce 2017 v souladu s návrhem předsedkyně kulturní komise.
13. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 s TJ Jestřebí – Provodín o.s.

14. Provedení opravy cesty v Horním Popelově.
15. Rozpočtové opatření č. 9/2017, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy po konsolidaci
19.355.848,40 Kč, výdaje po konsolidaci 19.880.188,60 Kč, financování 524.340,20 Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Připojení Obce Jestřebí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Zprávu č. 4 finančního výboru Obce Jestřebí.

Ing Karel Schreiner
starosta obce

Milan Martínek
místostarosta obce

