
Usnesení č. 6/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 23.4.2019 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. Nabídku TDI CL s.r.o. na technický dozor stavby „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“ 

3. Kladný výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 

47.013,92 Kč a převod celé částky do rezervního fondu. 

4. Že účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku ZŠ a MŠ Jestřebí, 

příspěvkové organizace za rok 2018 schvaluje. 

5. Vybudování malého dopravního hřiště u MŠ Jestřebí v případě získání dotace a finanční 

příspěvek obce na tuto akci ve výši 131.629,- Kč. 

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Jestřebí 

7. Smlouvu o poskytování služeb – svoz jedlých olejů a tuků a nákup nádob na jejich ukládání. 

8. Založení obchodní společnosti s ručením omezeným Dobrovolným svazkem obcí EKOD a 

schvaluje trvalý jednorázový příspěvek 100Kč/obyv. a návratnou finanční výpomoc 300,- 

Kč/obyv. do DSO EKOD na založení vlastní svozové firmy.  

9. Starostovi obce Jestřebí pravomoc rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se založení, 

vzniku a výkonu práv a povinností v s.r.o. založeném DSO EKOD jako jediným společníkem, se 

sídlem Doksy, náměstí Republiky 193, IČO 06523862, se základním kapitálem 1 Kč, předmět 

podnikání: 

- nakládání s odpady (vč. nebezpečných),  

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - 

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;  

Společnost bude mít tři jednatele; za společnost budou u písemných právních jednání jednat vždy 

dva jednatelé společně. Svěřená pravomoc obsahuje i právo zastupovat obec, navrhovat usnesení a 

dle potřeby hlasovat na členské schůzi Dobrovolného svazku obcí EKOD; to se týká rovněž 

určení firmy zmíněné obchodní společnosti. 

10. Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-4014362/VB/2 s ČEZ Distribuce a.s. na pozemek 

p.č. 16/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

11. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  

12. Smlouvu o výkonu pověřence s Ing. Galbavým a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Finanční příspěvek na akci „Lesy českého státu II“ 

2. Finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Zprávu o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2018 a informace lesního hospodáře o 

činnostech v obecních lesích. 
 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


