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Informace obecního úřadu
Nový odpadový systém v naší obci
Mnoţství směsného odpadu v naší obci neustále roste. Nový zákon o odpadech
stanoví, ţe se postupně bude zdraţovat likvidace směsného odpadu, a to o stovky
procent oproti současnému stavu. Zároveň se zvyšují náklady na svoz odpadu
(mzdy pracovníků, pohonné hmoty, údrţba automobilů apod.). Vše musí obec
platit svozové firmě. To znamená, ţe i kdyby se nezvyšovalo mnoţství směsného
odpadu, tak bude vyváţení černých popelnic stále draţší. Pokud nemá dojít ke
značnému navyšování poplatku, který občané platí za likvidaci odpadu (a který se
jiţ pět let nezvyšoval a činí 540,- Kč/rok) je nutné mnoţství směsného odpadu
sniţovat a do černých popelnic ho vhazovat co nejméně. Toho je moţno dosáhnout
důsledným tříděním odpadu, tedy aby v černých popelnicích nekončil plast, papír,
sklo a bioodpad. Aby bylo třídění odpadu pro občany snadnější, podala si obec
Jestřebí společně s dalšími obcemi sdruţenými do svazku obcí EKOD (ekologické
odpady) ţádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad. Tato ţádost byla úspěšná a
svazku obcí EKOD se podařilo získat 10,7 mil. Kč na zavedení systému „door-todoor“, tedy sváţení vytříděného odpadu přímo od domů občanů. V březnu aţ
dubnu tohoto roku tak bude do naší obce dodáno 110 velkých popelnic o objemu
240 litrů na papír a 130 stejně velkých popelnic na plast. Dále budou dodány
kontejnery na bioodpad. Celková cena nakupovaných nádob bude činit 363 tis. Kč.
Z této částky bude uhrazeno 308 tis. Kč (85%) z dotace od Ministerstva ţivotního
prostředí. Zbývajících 55 tis. Kč (15%) uhradí obec ze svého rozpočtu. Věříme, ţe
se tato investice obci vrátí v menších částkách, které bude platit za likvidaci
směsného odpadu.
Popelnice na plast a papír budou občanům půjčeny zdarma a po jejich rozdání
budou tyto popelnice sváţeny přímo od jednotlivých domů, tak jak jsou dnes
sváţeny popelnice se směsným odpadem. Za tento svoz nebudou občané platit nic
navíc, je poskytnut v rámci ročního poplatku za likvidaci odpadu. Frekvence svozů

bude pravděpodobně 1x za měsíc (jde o velké popelnice). Kromě těchto popelnic
budou stále k dispozici kontejnery na papír, plast a sklo. Dojde však k výměně
starých a nevzhledných kontejnerů se spodním výsypem za nové na kolečkách,
s horním výsypem (jsou uţ nyní např. u školy). Ty sice mají menší objem, ale
velké mnoţství papíru a plastu by mělo končit v nových popelnicích rozdaným
občanům.
Občané si mohou jiţ nyní vyplnit ţádost o popelnice na tento odpad. Ţádost je
přiloţena ke zpravodaji a je moţné ji získat také na obecním úřadě, nebo na
internetových stránkách obce. Jelikoţ se obtíţně odhaduje, jaký bude o tyto
popelnice zájem a obec preferuje, aby se dostalo na co nejvíce lidí, bude vydávána
jedna popelnice na plast a jedna na papír na jeden dům, a to pouze na domy,
v kterých jsou občané hlášeni k trvalému pobytu. Popelnice tak nebudou moci
získat chataři a chalupáři. Dále budou popelnice dávány pouze občanům, kteří
poplatky za svoz odpadu platí včas podle vyhlášky (do 30. dubna).
Vzhledem k tomu, ţe budou mezi občany rozdány nádoby na plast a papír a lepší
třídění by mělo sníţit mnoţství směsného odpadu, budou od 1.5.2020 popelnice se
směsným odpadem vyváţeny 1x za 14 dnů. Početnější rodiny pak obdrţí více
popelnic a to podle tohoto klíče:
a) 1 a 2 poplatníci v trvale obydlených domech – jedna popelnice
b) 3 a 4 poplatníci v trvale obydlených domech – dvě popelnice
c) 5 aţ 7 poplatníků v trvale obydlených domech – tři popelnice
d) Více neţ 7 poplatníků – čtyři popelnice
e) Bytové domy č.p. 6,8,11,22,24,25 a 27 v Jestřebí dle počtu osob hlášených
v jednotlivých bytech
Důleţité také je, ţe lepším tříděním odpadů přispíváme k ochraně ţivotního
prostředí, neboť v současné době se veškerý směsný odpad z naší obce vozí na
skládku, coţ znamená, ţe jeho likvidace probíhá tak, ţe se „zahrabe do země“.
Nová svozová firma
Významnou změnou je, ţe na konci dubna skončí platnost smlouvy s firmou AVE,
která dosud sváţí odpad v naší obci. Od 1.5.2020 bude sváţet odpad firma EKOD
Servis s.r.o. kterou si zaloţily obce sdruţené v dobrovolném svazku obcí EKOD.
Budeme tak mít na činnost firmy vliv, získáme přesný a objektivní přehled o
odpadech, které se u nás produkují (a obec je musí zaplatit). Vlastní svozová
firma umoţní lépe se připravit na změny, které nás čekají v souvislosti s novým
zákonem o odpadech. Náklady na odpadové hospodářství budeme mít více pod
kontrolou. Poslední svoz firmy AVE se uskuteční v pondělí 27.4.2020. Při tomto
svozu ţádáme občany, aby vystavili všechny popelnice, které patří této firmě. Jde

vyznamenáním pochlubit 60 ţáků, z toho se samými jedničkami 36. Na druhém
stupni bylo 17 vyznamenání a 6 ţáků dosáhlo na samé jedničky. V oblasti chování
třídní učitelé navrhovali svým „svěřencům“ různé pochvaly – např. za účast
v soutěţi, práci pro třídní kolektiv nebo za sběr starého papíru. V některých třídách
se ale kvůli nedodrţování školního řádu a nevhodnému chování vyskytly i třídní a
ředitelské důtky.
V dnešním článku nezůstaneme jen u statistiky, ale připomeneme i další akce.
V lednu jsme opět pokračovali v přípravě na volbu povolání. S osmáky a deváťáky
jsme totiţ navštívili Burzu práce v KD Crystal, kde se představil českolipský ÚP a
22 zaměstnavatelů z našeho regionu. Ţáci si tak mohli popovídat o budoucí práci
přímo se zaměstnanci jednotlivých firem. Pro správné rozhodování jsou důleţité
informace a ty můţou poskytnout také knihovny, proto jsme zavítali i do té
českolipské. Naši ţáci tu byli jako prvňáčci pasováni na čtenáře a teď se seznámili
s počítačovým ovládáním čtenářského konta, s prohlíţením katalogu knih a
bezpečným hledáním na internetu.
V druhé polovině měsíce se na Gymnáziu v České Lípě konalo okresní kolo
Olympiády v českém jazyce. Naši školu s dobrým výsledkem zastupovali vítězové
kola školního – Matouš Kupec a Jan Schreiner.
Tradiční akcí zakončující 1. pololetí se v Provodíně i Jestřebí stalo školní kolo
recitační soutěţe. Na 1. stupni se ho zúčastnilo 11 ţáků. Z kaţdé třídy byl vybrán
jeden vítěz. Z 1. třídy vyhrála Nina Kočířová, z 2. třídy se nejlépe umístila Ivana
Dovţanyn a ve 3. třídě byl nejlepší Pavel Kolář. Básničky do soutěţe vybíraly
třídní paní učitelky a ţáci byli se svým projevem spokojeni. Rádi se zúčastní i
příští rok.
Recitátorů z druhého stupně se sešlo 13 a výběr jejich básní byl opravdu rozmanitý
– od nositele Nobelovy ceny za literaturu – J. Seiferta po současného básníka J.
Ţáčka. Nejlépe uspěla s básní „Zakázaná láska“ Dominika Petráčková z 8. třídy,
která získala také Cenu diváků. Druhé místo si vybojoval David Heinz, také z 8.
třídy, a bronzovou příčku obsadila ţákyně 7. třídy - Jana Fejfarová. Odborná
porota ocenila vítěze věcnými dary, poukázkami do knihkupectví a sladkostmi.
Vítězové školního kola nás budou reprezentovat v kole okresním, které se bude
konat na konci března v Novém Boru. Drţme všem palce!

22. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Denní a
pobytové sociální sluţby Česká Lípa.
23. V souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami katastrálního území
Pavlovice, pouţití metody zprůměrování ceny, aby byly historické účetní
pořizovací ceny zachovány. Vzhledem k velkému mnoţství nově vzniklých
pozemků a výměr, budou případné odchylky účtovány na účet 401 – jmění
účetní jednotky.
24. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 768/7 k.ú.
Újezd u Jestřebí a o zřízení věcného práva s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, č. UCL/3596/17/BÚP-605/ÚE/19/Št.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, které umoţňuje nařízení
vlády.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Informace starosty o průběhu akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí
– II. a III. etapa“ .
3. Rozpočtové opatření č. 7/2019.

Leden ve škole
První pololetí je za námi
Letošní nový rok opět zahájila Tříkrálová sbírka. Provodínská druţina obešla obě
obce a výtěţek věnovala na nákup nového sociálního automobilu. Farní charita
Česká Lípa tak na něj z celého Českolipska díky 130 dobrovolníkům získala
207.767,- korun.
Sportování mládeţe je potřeba podporovat. Provodínská druţinka zakončila své
bruslení rozdáním medailí a diplomů a těší se na další kurz. První, druhá a třetí
třída zahájila plavání. Lyţařský výcvik na Polevsku kvůli sněhu nevyšel, ale máme
náhradní termín – konec února – snad sníh ještě napadne. Také jízda na kole patří
k oblíbeným sportům. Důleţité ale je znát také pravidla silničního provozu. Proto
se s nimi provodínští ţáčci seznamovali veselou hrou na interaktivní tabuli, jezdili
po koberci s dopravními značkami a učili se spolupracovat ve skupinách.
Leden bývá ve školách měsícem bilancování – končí totiţ první pololetí. I my –
učitelé, jsme se ţáky opakovali a shrnovali učivo a na pedagogické konferenci
uzavírali známky z jednotlivých předmětů. A jak naše rokování dopadlo? Můţeme
říci, ţe většina ţáků známkami potvrdila své moţnosti. Na prvním stupni se můţe

o popelnice, které dostali zdarma od obecního úřadu a většinou mají potisk AVE.
Jiţ v druhé půlce dubna budou mezi občany rozváţeny popelnice na směsný
odpad, které patří obci a budou mít nápis „Obec Jestřebí“. Tyto popelnice pak
budou sváţeny od května a o přesných termínech svozu budeme informovat.
Známky na popelnice v tomto roce občané neobdrţí, neboť staré známky za rok
2019 platí do 30. dubna 2020 a od května jiţ budou sváţeny nové popelnice
s označením naší obce.
Závěrečné stručné shrnutí změn v odpadovém systému:
1. Občané, kteří si poţádají, obdrţí od obce jednu popelnici na plast a jednu
na papír (do vyčerpání zásob). Tyto popelnice budou sváţeny přímo od
jejich domů.
2. Od 1.5.2020 bude svoz odpadu provádět „naše“ svozová firma. Svoz
směsného odpadu bude prováděn 1x za 14 dní.
3. Nádoby na tříděný odpad se spodním výsypem nahradí nové nádoby
s horním výsypem (na kolečkách).
Vnitřní rekonstrukce kulturního domu
Vnitřní prostory před tělocvičnou se podařilo zprovoznit na přelomu ledna a února.
V současné době tak mají uţivatelé tělocvičny k dispozici nová WC, šatny a
sprchy, vstupní prostory. Drobné dokončovací práce však stále v těchto prostorách
probíhají. Dále pokračuje rekonstrukce v prostorách knihovny, chodby a sociálního
zařízení před knihovnou a kulturním sálem (kinokavárnou), v kuchyňce a
promítárně. Práce by se měly stihnout do konce února. Na závěr také dojde
k vymalování a vyčištění značně zaprášené tělocvičny. Ta se tak bude muset ještě
na pár dní uzavřít. O přesném datu uzavření budeme informovat na vývěsce a
internetových stránkách obce.
Chodník k dětskému hřišti
Jiţ v minulém roce se obci podařilo získat stavební povolení na chodník a schody
od komunikace pod skálou (parkoviště u hřbitova) k dětskému hřišti. V těchto
místech se nachází zvyklostní cesta, která je poměrně frekventovaná, ale zároveň
značně nepohodlná aţ nebezpečná. Výškové nerovnosti terénu jsou překonávány
po spadaných kamenech. Pozemek dříve patřil soukromému vlastníkovi, který se o
něj nestaral. Obci se podařilo pozemek odkoupit a nyní zde bude budovat nový
chodník a schody. Před vánocemi byly osloveny čtyři firmy, které se těmito
pracemi zabývají. V lednu podaly nabídku dvě a z nich a byla vybrána nabídka
firmy Ingstav Doksy, která měla niţší cenu. S touto firmou byla uzavřena smlouva
o dílo a cena chodníku, schodů a vydláţděného prostoru pro přístřešek by měla být
793.289,96 Kč včetně DPH. Veřejné osvětlení bude realizovat firma Elektovolt za

částku 78.172,29 Kč včetně DPH. Konečná cena se můţe lišit podle více a méně
prací. Celá akce by měla začít od začátku května, aby se zde ještě mohly uskutečnit
tradiční čarodějnice. Hotovo by mělo být v červenci. Nový chodník naváţe na jiţ
existující, který vede od dětského hřiště na hlavní místní komunikaci.
Změny pachtovních a nájemních smluv v Pavlovicích
V důsledku komplexní pozemkové úpravy v Pavlovicích, kterou provedl
Pozemkový úřad, se změnila čísla většiny parcel v katastrálním území Pavlovice.
U starých pachtovních (nájemních) smluv, tak musel být zveřejněn záměr a
následně schválen v zastupitelstvu nový pacht (nájem) dle platných parcelních
čísel. V těchto dnech jsou rozesílány nové pachtovní (nájemní) smlouvy osobám,
které měly s obcí uzavřené smlouvy s jiţ neexistujícími parcelními čísly.
Usnesení č. 11/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2020
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí
– II. a III. etapa“
2. Starostovi připravit a uzavřít smlouvy o dílo s firmami Ingstav Doksy s.r.o. a
Elektrovolt s.r.o. na akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“, podat ţádost o
dotaci a pokračovat v přípravě této akce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Dodatek č. 1 k SOD s firmou Bláha trade s.r.o.
3. Pořadí firem podle doporučení komise pro hodnocení nabídek na realizaci akce
„Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“. Jako vítěznou schvaluje nabídku firmy
Ingstav Doksy s.r.o. s cenou 793.289,96 Kč (včetně DPH) a na nové veřejné
osvětlení nabídku firmy Elektrovolt s.r.o. s cenou 78.172,29,- Kč (včetně DPH).
4. Podání ţádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, DT 4, ve výši
260.000,- Kč na akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“. Zastupitelstvo
schvaluje vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce Jestřebí
a účast obce na projektu.
5. Záměr prodeje pozemků p.č 106/5, 106/6 a 106/7 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu
480,- Kč/m2 bez DPH a náklady související s prodejem. Pozemky jsou zastavitelné
a podmínkou prodeje je závazek kupujícího zahájit stavbu rodinného domu do 4 let
od podpisu kupní smlouvy a získat kolaudační souhlas (dokončit stavbu) do 8 let
od podpisu kupní smlouvy.
6. Záměr prodeje pozemků p.č 106/13, 106/14 a 106/15 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za
cenu 120,- Kč/m2 a náklady související s prodejem.

7. Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 106/5, 106/6 a 106/7 vše
k.ú. Újezd u Jestřebí s Jiřím Hoštičkou, Jestřebí čp. 66
8. Záměr pronajmu části p.č. 106/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za 1,- Kč/m2 za rok.
9. Záměr prodej pozemku p.č. 1760 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 361 m2 za
cenu 120,-Kč/m2 (bez DPH) a náklady související s prodejem. Revokuje tím
usnesení č. 10/2019 o záměru prodeje tohoto pozemku za 150 Kč/m2.
10. Pacht pozemků p.č. 1565, 1662, 1667, 1669, 1679, 1682 a 1695 k.ú. Pavlovice u
Jestřebí firmě RESPO-D, Skalka u Doks 35, 472 01 Doksy za roční pachtovné ve
výši 5.000 Kč/ha, na dobu neurčitou
11. Pacht pozemků p.č. 1932 k.ú. Pavlovice u Jestřebí za roční pachtovné ve výši
5.000 Kč/ha a pozemku p.č. 1634 k.ú. Pavlovice u Jestřebí za roční pachtovné ve
výši 3.500 Kč/ha, na dobu neurčitou panu Jaroslavovi Kurtincovi, Kvítkov č.p. 8,
470 01 Česká Lípa.
12. Pacht části pozemku p.č. 1439/1 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 120 m2
manţelům Haně a Miroslavovi Najmanovým, Svárovská 2423, 470 01 Česká Lípa
za cenu 384 Kč/rok, na dobu neurčitou
13. Pacht části pozemku p.č. 1731 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 1.150 m2
manţelům Anděle a Jánu Hanušovým, Oblá č.p. 2885/1,Ústí nad Labem,Severní
Terasa za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
14. Pacht části pozemku p.č. 1731 o výměře 2.604 m2 a celý pozemek 1730 o výměře
168 m2 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí paní Petře Veconové, Rochovská 763, 198 00
Praha 9 za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
15. Pacht pozemku p.č. 1622 o výměře 482 m2 za cenu 0,50 Kč/m2 a pozemek 1761 o
výměře 520 m2 za cenu 2,- Kč/m2/rok vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí, na dobu
neurčitou panu Petrovi Chlumskému, Praţská 629, 472 01 Doksy.
16. Pacht části pozemku p.č. 1741 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 90 m2 za cenu
2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou panu Jiřímu Ţaludovi, Rakovnická 843, 272 04
Kladno - Rozdělov.
17. Nájem části pozemku p.č. 1795 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 40 m2 za
celkovou cenu 200 Kč/rok , na dobu neurčitou manţelům Janě a Drahomírovi
Mikešovým, Pavlovice e.č. 6, 472 01 Doksy.
18. Pacht pozemků p.č. 438/9, 474/3 a 463/4 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy za
pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha a dále p.č. 514/8 a 514/16 vše k.ú. Jestřebí u České
Lípy za pachtovné 3.000,- Kč/ha., na dobu neurčitou firmě RESPO-D, Skalka u
Doks 35, 472 01 Doksy.
19. Záměr pachtu p.p.č. 508/16 v k.ú. Jestřebí u České Lípy.
20. Smlouvu o výpůjčce nádob na separaci odpadu občanům obce s trvalým pobytem.
21. Nová pravidla pro likvidaci odpadu a nákup nových nádob na odpad.

