
Usnesení č. 8/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 3.9.2019 od 16 hodin v budově kulturního domu 

Jestřebí č.p. 84 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

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

2. starostovi zajistit umístění nových směrovek v obci 

3. místostarostovi zajistit výběr a nákup vánočního osvětlení 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. snížení ceny palivového jehličnatého dřeva ze 440,- Kč/prm na 360 ,- Kč/prm (bez DPH). 

3. smlouvu o administraci veřejné zakázky s p. Derynkem za částku 30 tis. Kč. 

4. vítěze výběrového řízení firmu BLÁHA trade s.r.o. na akci „Stavební úpravy kulturního domu 

v Jestřebí – II. a III. etapa“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s touto firmou. 

5. kladné stanovisko k projektové dokumentaci na akci „I/9 Jestřebí Okružní křižovatka“ a souhlas 

s vynětím potřebných pozemků ze ZPF. 

6. odpověď na žádost starosty obce Provodín v záležitosti komunikace na pozemku p.č. 623/1 k.ú. 

Jestřebí u České Lípy. 

7. odložit projednávání žádosti o změnu územního plánu do zjištění nákladů na její realizaci 

8. smlouvu o zřízení VB – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. na pozemek p.č. 792/1 k.ú. Újezd u Jestřebí  

9. smlouvu o zřízení VB – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. na pozemky p.č. 274/1, 725/9, 727 a 730/12 

vše k.ú. Jestřebí u České Lípy 

10. pacht 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 panu J. Kurtincovi, Kvítkov 8, 

470 01 Česká Lípa. 

11. pronájem sklepu č. 10 panu M. Kumberovi, bytem Svárovská 1658, Česká Lípa, za cenu 300,- Kč/rok, 

na dobu neurčitou. 

12. ukončení smlouvy s firmou AVE komunální služby s.r.o. na svoz odpadu a pověřuje starostu ukončit 

smlouvu dohodou, nebo výpovědí. 

13. smlouvu mezi DSO EKOD a členskými obcemi uzavíranou k zajištění projektu „DSO EKOD – 

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“  

14. realizaci nové lampy veřejného osvětlení u chodníku od bytovek k autobusové zastávce v roce 2020. 

15. nákup vánočního osvětlení za částku do 50 tis. Kč  

16. rozpočtové opatření č. 4/2019, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy 22.237.375,00 Kč, výdaje 

22.560.220,00 Kč, financování  322.845,00 Kč. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. žádost starosty obce Provodín o převod pozemků z katastru obce Jestřebí do katastru obce Provodín - 

nedoložení potřebných informací 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. informace starosty o průběhu akce „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“ 

3. informace starosty o získání dotace ve výši cca 2,8 mil. Kč na akci „Stavební úpravy kulturního domu 

v Jestřebí – II. a III. etapa“. 

4. informace o přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v okolí parku a pověřuje 

starostu pokračovat v přípravě této akce. 

5. informace starosty o vybudování nového dětského hřiště v Pavlovicích. 

6. informace starosta o činnosti DSO EKOD a firmy EKOD Servis s.r.o. 

7. závěrečné účty Svazku obcí Peklo, Svazku obcí Máchův kraj a DSO EKOD. 

 

 

Ing Karel Schreiner                                                                             Milan Martínek 

starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


