
Usnesení č. 7/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 4.6.2019 od 16 hodin v budově kulturního domu 

Jestřebí 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

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

2. Starostovi zajistit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace u parku . 

3. Starostovi vybrat dodavatele a zajistit realizaci dětského hřiště v Pavlovicích. 

4. Starostovi, aby zajistil zpracování cenové nabídky na instalaci nové lampy veřejného osvětlení u 

chodníku k autobusové zastávce. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Dodatek č. 1 k SOD s firmou L&P stavební, s.r.o. – vícepráce při stavebních úpravách OÚ Jestřebí a 

pověřuje starostu k podpisu dodatku.  

3. Kompetenci starosty k zadávání víceprací na akci „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“. 

4. Realizaci dětského hřiště v Pavlovicích a pověřuje starostu vybrat dodavatele a zajistit realizaci této 

akce. 

5. Pacht části pozemku p.č. 783/1 k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 22 m2 panu K. Stýblovi, Holubice 194, 

252 65 za roční pachtovné 200,- Kč na dobu neurčitou. 

6. Pacht pozemku p.č. 1583 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 4.191 m2 panu J. Kurtincovi, Kvítkov 8, 

470 01 Česká Lípa za roční pachtovné 5.000,- Kč/ha na dobu neurčitou s podmínkou ponechání 

přístupu do obecního lesa. 

7. Záměr pachtu pozemku p.č. 1623 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 112 m2 za roční pachtovné 

5.000,- Kč/ha na dobu neurčitou s podmínkou ponechání přístupu do obecního lesa. 

8. Smlouvu o zřízení služebnosti s CETIN a.s. na p.p.č. 734/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy 

9. Závěrečný účet obce za rok 2018, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Jestřebí za rok 2018, bez výhrad. 

10. Že účetní závěrka obce Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku za rok 2018 

schvaluje.  

11. Převod hospodářského výsledku za rok 2018 na účet nerozděleného zisku. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Studii na rekonstrukci komunikace u parku 

3. Postup starosty při zajišťování povolení pro vybudování dětského hřiště v Pavlovicích 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 22.199.375,00 Kč, 

výdaje 20.560.220,00 Kč, financování – 1.639.155,00 Kč. 

5. Informace starosty o zakládání svozové firmy svazkem obcí EKOD. 

6. Získání stavebního povolení na akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ a schvaluje realizaci v roce 

2020. 

7. Zprávu finančního výboru. 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


