
Usnesení č. 40/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 20.2.2018 od 16 hodin v budově OÚ Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace – SO 101.2 a 

SO 102“. 

2. Starostovi aby pokračoval v 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“  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Smlouvu o zajištění překládky kabelů O2 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (CETIN) a 

pověřuje starostu k jejímu uzavření. 

3. Smlouvu s firmou ElektroVolt s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení na úseku SO 102 (SO 302) 

rekonstruované komunikace a dodatek č. 1 ke smlouvě č. SD 7/2017 s firmou ElektroVolt s.r.o. na 

rekonstrukci veřejného osvětlení na úseku SO 101. Pověřuje starostu k jejich uzavření. 

4. Nákup sekacího traktoru Wisconsin s kabinou a výbavou pro zimní i letní údržbu za cenu do 600.000,- 

Kč. 

5. Uzavření smlouvy s Jestřebskou lesní s.r.o. opravňující ke sběru semen lesních stromů. 

6. Provedení kontroly, drobných oprav a nového nátěru na dětském hřišti v Jestřebí. 

7. Finanční příspěvek pro Farní charitu Česká Lípa ve výši 2.000,- Kč. 

8. Záměr pronájmu sklepů č. 9 a č. 16 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy za částku 300,-

Kč/rok (nájemné za jeden sklep). 

9. Záměr pachtu pozemku p.č. 109/1 k.ú Jestřebí u České Lípy o výměře 869 m2 za cenu 0,80 Kč za 1 m2, 

celý pozemek za 695 Kč/rok na dobu neurčitou. 

10. Žádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu „Systém odděleného sběru materiálově 

využitelných odpadů“ podávanou dobrovolným svazkem obcí EKOD do operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020 

11. Nabídku firmy EKO-POINT Czech, s.r.o. na zajištění podkladů k dotaci na projekt „Snížení energetické 

náročnosti OÚ“ a pověřuje starostu k uzavření smlouvy na tyto služby. 

 

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 

3. „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2017“ – nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky 

 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 

 
 


