
Usnesení č. 4/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 26.2.2019 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi uzavřít smlouvu o dílo s firmou L&P stavební, s.r.o na realizaci akce „Stavební úpravy 
obecního úřadu v Jestřebí“ a pokračovat v realizaci této akce. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém. 
2. Členy kulturního výboru s platností od 1. 3. 2019 – předseda: A. Kupec, členové: V. Kellnerová, J. 

Získal a P. Vošvrda. 
3. Zrušení finanční odměny 600,- Kč/měsíčně pro členy kulturního výboru, kteří nejsou členy 

zastupitelstva obce. 
4. Pacht pozemků p.č. 336/14, 541 a části 521/6  vše k.ú. Jestřebí u České Lípy a p.č. 608/1 k.ú. 

Maršovice u Dubé firmě Českolipská zemědělská, a.s. na dobu určitou do 31.12.2027, za roční 
pachtovné 4.000,- Kč/ha. 

5. Smlouvu o smlouvě budoucí s Českolipskou zemědělskou, a.s. na odkup části pozemku p.č. 521/1 
k.ú. Jestřebí u České Lípy potřebného v případě výstavby cyklostezky. 

6. Smlouvu o dílo s firmou ElektroVolt s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení – nové stožáry u 
bytovek, nové vrchní vedení v ulici u OÚ a nové veřejné osvětlení na pozemcích 735/4 a 543/1 k.ú. 
Jestřebí u České Lípy. 

7. Směrnici č. 1/2019 pro poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod. 
8. Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Jestřebí (1/2015 – 1/2019) 
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s TJ Jestřebí – Provodín, 

o.s. 
10. Navýšení příspěvku obce pro akci Jestřebský festiválek v roce 2019 na částku 13.000,- Kč  a 

prodloužení časové hranice pro konání akce do 24:00 hod. 
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu  p.č. 490/1 – 

TS, RNN, k NN, SS100 s ČEZ Distribuce, a.s. 
12. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Denní a pobytové sociální služby 

Česká Lípa. 
13. Rozpočtové opatření č. 1/2019, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 22.031.165,00 Kč, 

výdaje 20.311.220,00 Kč, financování – 1.719.945,00 Kč.  
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Prodej části pozemku p.č. 269/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle opakované žádosti p. Zrzavého. 

2. Prodej pozemku p.č. 1009/8 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle žádosti p. Zbyňka  
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 
2. Postup starosty při podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí 

čp. 84 -  II. a III. etapa“. 
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2018 krajským úřadem 

Libereckého kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
 
Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 
starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


