Číslo 7

6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Jestřebí – Provodín
7. Smlouvu o výpůjčce s DSO EKOD – nádoby na tříděný odpad
8. „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-4010708/001“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Nabídku na prodej pozemků p.č. 106/6 a p.č. 106/14 vše k.ú. Újezd u
Jestřebí od pana Roudenského a nabídku na prodej pozemků p.č. 106/7 a
106/15 vše k.ú. Újezd u Jestřebí od paní Šafránkové.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o průběhu akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“
2. Závěrečné účty Svazku obcí Peklo a DSO EKOD za rok 2019.
Základní škola
Období prázdnin pro školu znamená čas na rekonstrukce a opravy. U nás se
nezahálelo a pokračovalo se v další fázi zlepšování vnitřních prostor školy.
Plánovaná rekonstrukce šatny se stihla provést již během vyhlášeného
nouzového stavu, kdy nemohli žáci do škol. O prázdninách se pak šatna
dočkala výzdoby. Nyní má každý žák svou vlastní uzamykatelnou skříňku.
Po loňské rekonstrukci chodby v přízemí se letos opravila ve stejném duchu
chodba v 1. patře (rozšíření prostor, nové dveře, osvětlení, výmalba,
cedulky učeben, výmalba dívčích záchodů). Do sborovny se dokoupil jídelní
stůl a sedací souprava a vytvořil se tak oddělený koutek např. pro jednání s
rodiči. Nyní už zbývá v dalších letech zrekonstruovat kmenové učebny,
dílnu a cvičnou kuchyňku. S aktuálním děním jsme také dovybavili toalety a
třídy o zásobníky jednorázových ručníků a stojan s desinfekcí u vchodu do
budovy. Žáci i učitelé se tak můžou těšit na výuku v novém prostředí.
Přejeme úspěšný školní rok snad bez roušek a těšíme se na spolupráci.
Mgr. Michal Kotek
ředitel školy
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Informace obecního úřadu
Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 12.9.2020 sběrový den. Obyvatelé mohou na
níže uvedených místech a časech odevzdat tyto odpady:
1. Nebezpečné odpady –AKU baterie, plechovky od barev a oleje, vyjeté
oleje, zářivky
2. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce,
podlahové krytiny, pneumatiky (bez ráfku)
3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky,
počítače, monitory, el. nářadí, hračky
Železný šrot bude sbírán pracovníky obce Jestřebí v pátek 11. září 2020.
Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Křižovatka Sluneční dvůr
09 05 – 09 15 hod.
U obecního úřadu
U Veselých a Setničků

0920 – 09 40 hod.

U parku
U Krédlů

10 00 – 10 30 hod.

U hřiště (u Pešků)

10 50 – 11 10 hod.

U Bumbálků (bytovky)
Újezd (u separátu)

11 15 – 11 30 hod.

Horní Popelov
Podolec 9

11 55 – 12 05 hod.

Pavlovice (u separátu)
Dolní Popelov (u studánky)

12 25 – 12 45 hod.

Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)

13 05 – 13 20 hod.

09 45 – 09 55 hod.
10 35 – 10 45 hod.

11 35 – 11 50 hod.
12 10 – 12 20 hod.
12 50 – 13 00 hod.

Občané, kteří nezaplatili poplatek obci za likvidaci odpadu na příslušný rok,
nemají právo na bezplatný odvoz nebezpečných a velkoobjemových
odpadů. Je nutné, aby občané byli na příslušných stanovištích včas a odpad
předali osobně pracovníkům firmy EKOD Servis, s.r.o.
Uzavření hlavní silnice
Dne 1.9. obdržel obecní úřad informaci, že ve dnech 12.9. a 13.9. bude
opět uzavřena hlavní silnice I/9 mezi Jestřebím a Zahrádkami z důvodu
demontování jednoho provizorního mostu. V tomto termínu bude probíhat
svoz odpadu a souběh těchto akcí by komplikoval již tak obtížnou situaci,
která v důsledku uzavření hlavní silnice v naší obci nastane. Proto obec
okamžitě požádala o posunutí uzávěry silnice I/9 na jiný termín. Zda bude
této žádosti vyhověno dosud není jasné. Z jednání starosty s firmou SaM,
která stavbu realizuje, vyplynulo, že ačkoliv by to byla komplikace, tak je
posunutí možné. Konečné slovo však bude mít krajský úřad Libereckého
kraje a investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. V případě posunutí je
pravděpodobný termín uzavření hlavní silnice během následujícího víkendu
– tedy 19.9 a 20.9.2020. V průběhu podzimu by mělo dojít ještě k jednomu
uzavření silnice a to při odstraňování druhého provizorního mostu.
Motokrosová dráha
Již od začátku jara je v blízkosti naší obce, mezi Jestřebím a Újezdem,
provozovaná nelegálně vybudovaná motokrosová dráha. Hluk motocyklů
pravidelně a často znepříjemňuje život občanům naší obce. Vzhledem
k tomu, že majitel ani nájemce pozemku nesouhlasili s ukončením této
činnosti, podal obecní úřad Jestřebí podnět k prošetření na stavební úřad
MěÚ Česká Lípa, na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje a
Českou inspekci životního prostředí. V současné době vede stavební úřad
řízení o odstranění této nelegální stavby. Motokrosová dráha vznikla bez
jakéhokoliv povolení a je v rozporu s územním plánem obce Jestřebí.
Chodník k dětskému hřišti
V průběhu července byl dokončen chodník a schody k dětskému hřišti.
V současné době se vyřizuje kolaudace stavby. Kvalitu a trvanlivost díla

prověří čas, ale zatím se zdá, že dílo bylo provedeno dobře. Stavební práce
realizované firmou Ingstav Doksy stály 789.175,- Kč. Náklady na nové
veřejné osvětlení prováděné firmou Elektrovolt činily 78.173,- Kč a dřevěný
altán, který vybudoval pan Pešek, stál 69.240,- Kč. Celkem tak bylo
zaplaceno 936.588,- Kč (jde o cenu včetně DPH).
Zastupitelstvo
Libereckého kraje schválilo příspěvek na tuto akci ve výši 261.000,- Kč. O
tuto částku tak jsou celkové náklady naší obce nižší.
Rozloučení s létem
Obce Jestřebí a Provodín pořádají v sobotu 5.9.2020 rozlučku s létem. Akce
se uskuteční v okolí sportovního hřiště v Provodíně od 13:00 hod. Na
programu je sportovní bludišťák, pohádkový les pro nejmenší, hasiči
s pěnou, divadlo, kapela k tanci a poslechu, po setmění světelná show.
Srdečně zveme všechny děti i dospělé.
Usnesení č. 15/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2020
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi dokončit akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ a následně
zajistit její kolaudaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu
v různém.
2. Zrušení záměru prodeje pozemků p.č. 106/6, 106/7, 106/14 a 106/15 vše
k.ú. Újezd u Jestřebí
3. Pacht části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí, u bývalé kovárny o
výměře cca 50 m2 za roční pachtovné 100,- Kč panu Josefu Šanovcovi, byt
4. Záměr pachtu části pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře
cca 500 m2 za roční pachtovné 700,- Kč na dobu určitou 10 let.
5. Prodej pozemku p.č. 1616 o výměře 52 m2, pozemku p.č. 1613 o výměře
101 m2 a pozemku p.č. 1628 o výměře 15 m2 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí
za cenu 500,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem panu Jiřímu Žaludovi, .
Podmínkou prodej je, že kupující umožní přístup do obecních lesů a strpí
použití těchto pozemků pro práce v obecních lesích.

