
Usnesení č. 42/2018 
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 24.4.2018 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 zajistit kolaudaci a administraci dotace u akce „Rekonstrukce a modernizace kulturního 
sálu v obci Jestřebí “. 

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. Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace. 
3. Členy konkursní komise za zřizovatele Mgr. Lucii Červenkou a Ing. Karla Schreinera. 
4. Jmenování členů školské rady ZŠ a MŠ Jestřebí za zřizovatele - pana Ladislava Paslavského za obce 

Provodín a Karla Schreinera za obce Jestřebí. 
5. Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou 

ČEZ Distribuce, a.s a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
6. Nákup nových židlí a stolů do kulturního sálu. 
7. Spolupráci s projektantem p. Marečkem na PD pro akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ 

Jestřebí“. 
8. Realizaci svislého dopravního značení v obci firmou PasProRea s.r.o. a pověřuje starostu uzavřít 

smlouvu s touto firmou. 
9. Smlouvu o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů s Ing. Luďkem Galbavým. 
10. Nákup nových uzamykatelných skříní, které musí být pořízeny kvůli nařízení GDPR. 
11. Provedení oprav výtluků v obci podle nabídky firmy PV – Sloup spol. s r.o. 
12. Rozpočtové opatření č. 2/2018, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 17.274.955,00 Kč, 

výdaje 33.487.216,50 Kč, financování 16.212.261,50 Kč. 
13. Závěrečný účet obce za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Jestřebí za rok 2017, bez výhrad. 
14. Že účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku obce Jestřebí za rok 2017 

schvaluje. Zastupitelstvo zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 
nerozděleného zisku. 

15. A) schvaluje: 
- založení spolku Máchův kraj – destinační management, z.s. (dále jen spolek),  
-      stanovy spolku, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení 

B) zmocňuje starostu obce Jestřebí k zastupování obce a k účasti v orgánech spolku, přičemž ho 
pověřuje k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů spolku, případně i návrhem na zápis spolku 
do obchodního rejstříku 
C) bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů spolku a souhlasí s tím, aby volbu za obec 
provedl Karel Schreiner, a proto ho pověřuje, aby činil vše potřebné ke zvolení členů orgánů spolku, 
zejména v rámci volby a hlasoval pro jejich zvolení 

D) souhlasí s tím, aby sídlo spolku bylo na adrese Náměstí Republiky 193,  472 01 Doksy 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Odstoupení Mgr. Zicháčka z místa ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí z osobních důvodů 
2. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 
3. Nabídku České pošty s.p. na poštu Partner 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1. Prodej části pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy dle žádosti p. Šťastného. 

 
Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 
starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


