
Usnesení č. 5/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 26.3.2019 od 16 hodin v budově OÚ 

Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“ 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém. 

2. Přijmout jednoho pracovníka do pracovního poměru k provádění sezonních prací na dobu 

určitou – duben až listopad 2019, bez dotace z úřadu práce. 

3. Zadat vypracování znaleckého posudku na ocenění pozemků p.č. 106/5, 106/6, 106/7 a 

106/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí. 

4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4017714/VB/003 s ČEZ Distibuce, a.s. 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2019, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 22.166.375,00 

Kč, výdaje 20.527.220,00 Kč, financování – 1.639.155,00Kč.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Informaci starosty o nezískání dotace na revitalizaci obecního rybníka u bowlingu.  

3. Informaci starosty o činnosti DSO EKOD 

4. Informaci starosty o plánované okružní křižovatce u Jestřebí. 

5. Otevřený dopis bývalých zaměstnanců ZŠ a MŠ Jestřebí. 

 

Zastupitelstvo obce revokuje: 

1. Usnesení č. 4/2019 z předešlého jednání zastupitelstva dne 26.2.2019, bod č. 4 v oddíle 

schvaluje takto: Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky p.č. 

336/14, 541 a části 521/6 k.ú. Jestřebí u České Lípy a p.p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé na 

dobu určitou do 31.12.2020 za roční pachtovné 5.000,- Kč/ha s firmou Českolipská 

zemědělská a.s. 

2. Usnesení č. 2/2018 ze dne 18.12.2018, bod 16 v oddíle schvaluje takto: Zastupitelstvo obce 

Jestřebí schvaluje přenesení pravomoci zastupitelstva obce na starostu obce schvalovat 

rozpočtové úpravy a opatření do částky 150.000,- Kč na jeden paragraf schváleného rozpočtu 

a ukládá starostovi informovat zastupitelstvo obce o všech provedených rozpočtových 

úpravách. 

 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


