10. Smlouvu o zřízení VB – sluţebnosti 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.
Kultura v obci
Váţení občané, v krátkosti Vás seznámím s tím co bylo a co nás čeká. Na plácku
za MŠ proběhlo tradiční pálení čarodějnic, rád bych touto cestou poděkoval za
pomoc, která mi byla poskytnuta. Největší poděkování náleţí všem svatým, kteří
se smilovali a pěkné počasí nám zařídili. Poděkování také náleţí Kaňkovským za
dovezení dřeva, Najmanům za dopravní servis, kapele Vypal za bezplatnou
produkci a poskytnutí hudební techniky. MŠ nám poskytla lavičky a elektrickou
přípojku, pan Sýkora nás bezpečně připojil. Z Provodína lavice a stoly zapůjčeny
byly, naši zaměstnanci se postarali o přípravu vatry a stany postavili, Kuchynkovi
se o výborné občerstvení postarali. Pokud jsem někoho opomenul nebylo to
úmyslem "-).
Další akce, která nás čeká je Dětský den, který je pořádán ve spolupráci obcí
Jestřebí a Provodín. Dětský den se uskuteční v Provodíně na sportovišti a jeho
okolí 8.6.ve 13h, o zahájení se postarají hasiči a jejich pěnová show, proto přijděte
včas, mají pro nás vyhrazenou jen určitou dobu, pak je čekají další děti v okolí. Pro
dětičky budou připravené soutěţe a samozřejmostí je výborné občerstvení. Ještě
můţu prozradit, ţe je na cestě atrakce, která tu ještě nebyla!
Za kulturní komisi Aleš Kupec
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Informace obecního úřadu
Stavební úpravy obecního úřadu
Po budovách školy, školky a kulturního domu se obec rozhodla opravit také
poslední budovu ve svém vlastnictví a to obecní úřad. K předání OÚ stavební
firmě dojde 15.5. a proto v současné době probíhá stěhování úřadu do kulturního
domu. V provizorních podmínkách bude úřad fungovat přibliţně do srpna.
Stavební úpravy bude provádět firma L&P stavební, s.r.o. ze Stráţe nad Nisou. Ta
vyhrála výběrové řízení. Nabídku podalo 5 stavebních firem, přitom jedna byla
vyřazena pro nesplnění podmínek výběrového řízení a ze zbylých čtyř měla firma
L&P stavební nejniţší cenu – 2.416.359,35 Kč bez DPH, tedy 2.923.794,- Kč
včetně DPH. Ţádost o dotaci na tuto akci byla podle předběţné neoficiální
informace úspěšná.
Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24.5. od 14:00 hod do 22:00 hod. a v sobotu 25.5. od 8:00 hod. do 14:00
hod. proběhnou volby do Evropského parlamentu. V naší obci se jako tradičně
budou volby konat v kulturním domě (bývalá kinokavárna). V této době bude jiţ
v prostorách kulturního domu nastěhovaný obecní úřad a tak podmínky pro volby
budou trochu provizorní. Volební lístky obdrţí občané do poštovních schránek
nejpozději tři dny před konáním voleb. Lístky je moţné také získat ve volební
místnosti. Zde také občané obdrţí úřední obálku, do které vloţí lístek jedné jediné
strany. Na volebním lístku mohou voliči krouţkováním dát preferenční hlas
maximálně dvěma kandidátům. Volič můţe ze závaţných především zdravotních
důvodů poţádat o hlasování mimo volební místnost a volební komise ho můţe
s přenosnou volební urnou navštívit doma.

Třídění odpadů v naší obci
Za první čtvrtletí letošního roku (1.1. aţ 31.3. 2019) bylo v naší obci vytříděno
4,194 tun papíru, 3,731 tun plastu a 0,052 tun nápojových kartonů. Za toto
mnoţství odpadu obdrţela obec odměnu ve výši 32.856,50 Kč. Částky takto
obdrţené jsou pouţity na úhradu nákladů souvisejících se svozem tříděného
odpadu.
Jak jsme jiţ informovali v minulosti, obec Jestřebí se zapojila do projektu na
pořízení popelnic na tříděný odpad - papír a plasty pro své obyvatele a také
kontejnery na bioodpad. V současné době je dokončeno zadání výběrového řízení
na nákup potřebných nádob. Vzhledem k tomu, ţe nádoby jsou nakupovány
společně 12 obcemi a městy přesahuje celková odhadovaná cena zakázky 10 mil.
Kč (bez DPH) a jde tedy o výběrové řízení, které musí splnit celou řadu
poţadavků. Proto byla zadávací dokumentace k výběrovému řízení zaslána ke
kontrole Státnímu fondu ţivotního prostředí, který je poskytovatelem dotace na
nákup nádob. Ten se dosud k dokumentaci nevyjádřil. V případě kladného
stanoviska bude výběrové řízení urychleně vyhlášeno.
INFORMACE K OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A OVĚŘOVÁNÍ
SHODY OPISŮ NEBO KOPIE S LISTINOU
K ověření podpisu (legalizace) je třeba předloţit:
- platný úřední průkaz totoţnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
- listinu, na které se bude podpis ověřovat.
- v případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíţ
podpis je ověřován
K ověření listiny (vidimace) je třeba předloţit:
- originál listiny nebo ověřenou kopii listiny. Ze zákona nelze ověřit fotokopie
průkazů např. občanského, pasu, řidičského průkazu aj. dále nelze ověřovat
fotokopie losů, vkladních kníţek, šeků, směnek, geometrických plánů, rysů,
technických kreseb
- Kopie lze pořídit přímo v kanceláři obecního úřadu za stanovený poplatek 2,Kč za jednu stranu velikosti A4 nebo 3,- Kč na obě strany velikosti A4.
Správní poplatek se platí v hotovosti:
- 30,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu
- 30,- Kč za ověření kaţdé i započaté stránky
Ověřování se provádí v úředních hodinách obecního úřadu Jestřebí:
Po a St 7:00 - 17:00 Út a Čt 7:00 - 15:00 Pá – 7:00 – 11:30
Pracoviště pobočky České pošty v Jestřebí tuto službu neposkytuje.
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Usnesení č. 6/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 23.4.2019 od 16 hodin
v budově OÚ Jestřebí
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy obecního úřadu
v Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
Nabídku TDI CL s.r.o. na technický dozor stavby „Stavební úpravy obecního
úřadu v Jestřebí“
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.
Ţe účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku ZŠ a MŠ
Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 2018 schvaluje.
Vybudování malého dopravního hřiště u MŠ Jestřebí v případě získání dotace a
finanční příspěvek obce na tuto akci ve výši 131.629,- Kč.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce
Jestřebí
Smlouvu o poskytování sluţeb – svoz jedlých olejů a tuků a nákup nádob na
jejich ukládání.
Zaloţení 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 zaloţení vlastní svozové
firmy.
Starostovi obce Jestřebí pravomoc rozhodovat ve všech záleţitostech týkajících
se zaloţení, vzniku a výkonu práv a povinností v s.r.o. zaloţeném 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 sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona;
Společnost bude mít tři jednatele; za společnost budou u písemných právních
jednání jednat vţdy 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 rovněţ určení firmy zmíněné
obchodní společnosti.

Březen v ZŠ
Duben, ještě tam budem…
V případě naší školy tvrzení zcela nepravdivé, ba zavádějící…
Tak třeba hned první den byl v Provodíně plný záţitků. Hned ráno kaţdý získal
Smajlíka a celá výuka byla prošpikována ţertíky a legráckami. Ovšem pátá hodina
byla úplně jiná. Ţáci navlékli pracovní rukavice a důkladně uklidili celé okolí
školy. Tak naši nejmladší oslavili Apríla.
O pár dnů později ţáci druhého stupně navštívili Národní technické muzeum
v Praze. V rámci exkurze řešili nejrůznější úkoly a kvízy, ale samozřejmě si
důkladně prohlédli i některé expozice. Na vše byl dostatek času a při tom ho
vlastně bylo tak málo.
Je obecně známo, ţe mezi nejrůznějšími závislostmi suverénně vítězí závislost na
nejběţnější a nejrozšířenější droze – na alkoholu. Také proto se interaktivní
přednáška pro ţáky šestého aţ osmého ročníku realizovala v duchu hesla „Neţ
uţiješ alkohol, uţij svůj mozek“. Tento výukový program zpracovala společnost
Sananim, z. ú.. Jejím cílem je omezovat a sniţovat rizika spojená s poţíváním
alkoholu.
Těsně před velikonočními prázdninami vyrazili ţáčci prvního aţ třetího ročníku na
průzkum naučné stezky v Hradčanech. Průvodci a rádci jim byli „lesní
pedagogové“ a vzhledem ke krásnému počasí si děti pobyt v přírodě opravdu
vychutnaly.
Stejného dne odpoledne si rodiče i děti uţívali v Provodíně velikonoční dílničky.
Kaţdý návštěvník si mohl vyrobit a odnést něco zcela typického pro svátky jara.
All in one čili jak zní lidový název „Olínek“ je nový typ tabletu, který se v naší
škole začal vyuţívat při výuce. Jako první si „Olínky“ vyzkoušeli sedmáci při
oblíbené hodině fyziky. Úspěšně zvládli práci s novým přístrojem i s novým
programem. Zda se naučili také něco z fyziky, ukáţe budoucnost…
Málokdo si uvědomuje, jaká nebezpečí, pasti, pastičky a záludnosti v sobě skrývá
„obyčejný“ telefon. Právě proto se ţáci sedmé, osmé a deváté třídy zúčastnili
preventivního programu se slibným názvem (NE)bezpečný mobil. Nešlo pouze o
moţnosti ochrany telefonu před neoprávněným přístupem, důleţitá byla kupříkladu
i část věnovaná pravidlům pro sdílení fotografií na sociálních sítích nebo ochraně
soukromí při uţívání geolokace. Zkrátka, „máš-li mobil, dej si bacha“.
Také poslední pondělí v měsíci bylo ve znamení prevence, a to zejména pro děti ze
4., 6., 7. a 8. třídy. Organizace Maják pro ně připravila programy se slibnými
názvy: „Sranda nebo ubliţování“, „Sexualita“, „Alkohol a kouření“. Jako vţdy šlo

o programy smysluplné, propracované a evokující v účastnících zájem o
problematiku.
Takový byl, ve stručnosti, duben v naší škole. Podrobnosti a obrázky najdete jako
vţdy na www.zsjestrebi.cz
PaedDr. Lubomír Kašpar
Informace MŠ
Zápis do Mateřské školy Jestřebí se koná 14.5. 2019 od 8.00 - 16.00 hodin v
budově MŠ.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
Těšíme se na Vás.
Za kolektiv MŠ: Pavla Zemanová,DiS.

