Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Číslo 1
ročník 18

1. Prodej části pozemku p.č. 269/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle žádosti pana Zrzavéh
2. Žádost paní El Hageové o poskytnutí individuální investiční dotace.
3. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, které umožňuje nařízení
vlády.
4. Nabídku RPA Dotace, s.r.o. na žádost o dotaci z Fondů EHP a Norska z důvodu
vysokých nákladů, které je nutné vynaložit i v případě nezískání dotace.

JESTŘEBSKÝ
zpravodaj

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
Odstoupení kulturního výboru k 31. 1. 2019 s výjimkou p. Kellnerové.
Informace od pořadatelů Jestřebského festiválku ke konání akce v roce 2019.
Postup starosty při zajišťování žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy
kulturního domu v Jestřebí čp. 84 - II. a III. etapa“.
Postup starosty při řešení záležitosti kolem mostku přes potok Libošku.
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jestřebí v uplynulém období (1/2015
– 1/2019)
Úpravy rozpočtu na konci roku – přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci
schváleného odvětvového třídění.
Zprávu finančního výboru o kontrole čerpání rozpočtu a inventarizaci majetku

Poslední zpráva bývalé kulturní komise
Na svém listopadovém zasedání stanovilo Zastupitelstvo Obce Jestřebí členy
Kulturní komise (KK) pro nové volební období. O měsíc později se někteří
zastupitelé rozhodli odvolat místopředsedkyni KK (pí Danielu Haštabovou).
Vzhledem k nastalé situaci se předsedkyně KK (pí Lucie Červenková) vzdala
funkce předsedy KK a následně tuto funkci složily i téměř všechny zbývající členky.
Kulturní komise v daném složení byla dobře sehraný tým, ve kterém se mohla
jedna na druhou plně spolehnout; jen díky tomu jsme pro Vás, milí občané, a
hlavně, milé děti, připravily za více než 4 roky kolem 40 kvalitních kulturních akcí.
Kulturní komise (v tomto složení) se s Vámi loučí. Zároveň bychom ale chtěly
poděkovat těm zastupitelům, kteří nám fandili a při pořádání akcí pomáhali. A
děkujeme samozřejmě i všem občanům, kteří nám celá léta ochotně a s láskou
pomáhali.
Vám, vážení spoluobčané, přejeme mnoho kulturních zážitků pod vedením
kulturní komise v novém složení.
Za bývalou Kulturní komisi: Daniela Haštabová, Mgr. Lucka Červenková, Dis.
Magdalena Haštabová, Míla Setničková, Simona Holcová.

měsíčník obce Jestřebí
vydáno 7. 2. 2019 v Jestřebí

IČO 260878

evidenční číslo MKČR E 13758

Informace obecního úřadu
Investiční záměry v roce 2019
V současné době má obec zažádáno o dotaci na dvě investiční akce:
1. Stavební úpravy objektu obecního úřadu
V přízemí budovy se plánují změny dispozičního uspořádání některých prostor, tak
aby lépe vyhovovaly provozním potřebám úřadu. V prvním patře by se měla
zmenšit kancelář starosty a v takto vzniklém prostoru vybudovat schody do
půdního prostoru, kde je plánována nová zasedací místnost. Dále by mělo dojít k
výměně většiny oken, vnitřních i vstupních dveří, vrat, plynového kotle na
vytápění (je starý 20 let), zateplení budovy, a budova dostane novou fasádu.
2. Revitalizace rybníčku u bowlingu
Obec se snaží získat od Ministerstva zemědělství dotaci na odbahnění,
rekonstrukci požeráku (výtok z rybníčku) a revitalizaci zeleně v bezprostřední
blízkosti rybníčku. Zájemců o dotaci je však velké množství a peněz není mnoho.
Dále se připravuje žádost o dotaci na vnitřní rekonstrukci kulturního domu - druhá
a třetí etapa. První etapou těchto úprav byla rekonstrukce sálu bývalé
kinokavárny, kterou obec uskutečnila na jaře 2018. Pokud se podaří získat dotaci,
budou v rámci II. etapy rekonstruovány prostory před kulturním sálem (bývalou
kinokavárnou) – tedy kuchyňka, chodba před kuchyňkou a hlavní chodba do
kulturního sálu, záchody, knihovna, chodba před knihovnou, místnost fotbalistů a
gymnastek, sociální zařízení. III. etapa počítá s rekonstrukcí prostorů u hlavního
vchodu do tělocvičny - zádveří a chodby, šatny, sprch, záchodů a učebny výtvarné
výchovy.

-

Svoz odpadu v roce 2019

Zrušení plánované kulturní akce

Stejně jako v minulém roce bude i v roce 2019 probíhat svoz popelnic (směsného
odpadu) každý týden po celý rok, a to každé pondělí. Sběrné dny (velkoobjemový
a nebezpečný odpad) proběhnou v sobotu 6.4.2019 a 12.10.2019.
Tříděný odpad bude vyvážen následovně:
sklo - 1x za tři měsíce – v lednu, dubnu, červenci a říjnu
papír - každý lichý týden
plasty – každý sudý týden
nápojové kartony – první lichý týden (celý) v měsíci
Svozový kalendář s rozpisem vývozu na rok 2019 je vyvěšen na vývěsce obce i na
internetových stránkách.

Vážení spoluobčané, jak jste již možná slyšeli, byla letos plánována společná
kulturní akce „Maškarní průvod“ s obcí Provodín. Z důvodu tragické události, ke
které došlo a která zasáhla občany obou obcí jsme se rozhodli tuto akci nepořádat
a držet společný smutek.
Za kulturní komisi: Aleš Kupec

Krátké zprávy
Dotace na školku – obci se podařilo dotáhnout do konce administrativní
náležitosti pro získání dotace na školku, která byla zrekonstruována v létě. Na
konci ledna byla na účet obce připsána částka 3.795.945,98 Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj. Po náročném doplňování velkého množství dokladů a materiálů
se tak podařilo získat dotaci v původně stanovené výši, tedy nebyla zkrácena ani o
haléř. Obec tak má zdroje na další investiční akce.
Telefonní číslo na poruchy kanalizace – vzhledem k častým poruchám kanalizace
připomínáme tel. číslo pro hlášení poruch – 840 111 111. V případě, že občané
zjistí závadu, např. slyší syčení kanalizační šachty, prosíme o podání informace na
výše uvedené číslo. Pokud se porucha ponechá bez povšimnutí, dojde k jejímu
rozšíření a nefunkční kanalizace může způsobit vyplavení napojených nemovitostí.
Prohrnování sněhu – letošní zima je bohatá na sníh a objevují se stížnosti na
neprohrnutí sněhu v některých částech obce. Zatím vždy se ukázalo, že sníh nebyl
prohrnut z důvodu, že zde byl zaparkován automobil. Pokud na komunikaci není
ponechán dostatečný prostor pro průjezd traktoru s pluhem, nemůže být
prohrnuta.
Kolaudace hlavní ulice – na konci prosince 2018 se podařilo dotáhnout do
úspěšného konce kolaudační řízení na komunikaci, která byla rekonstruována
v průběhu roku 2018 firmou SaM.

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.1.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi připravit návrh nové směrnice na finanční příspěvky na domovní ČOV pro
obyvatele Pavlovic.
2. Starostovi, aby zajistil podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy kulturního
domu v Jestřebí čp. 84 - II. a III. etapa“

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Novým předsedou kulturního výboru od 1. 2. 2019 pana A. Kupce.
3. Pořadí firem podle doporučení komise pro hodnocení nabídek na realizaci akce
„Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“. Schvaluje vyřazení nabídky firmy
Stavby Jech a Hoffmann, s.r.o. z důvodu nesplnění požadavku v bodě prokázání
kvalifikace. Jako vítěznou schvaluje nabídku firmy L&P stavební s.r.o
4. Vyhlášení záměru pachtu pozemků p.č. 336/14, 541 a části 521/6 vše k.ú. Jestřebí u
České Lípy a p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé.
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu
s ČEZ Distibuce, a.s. – NN k p.p.č. 730/11 k.ú. Jestřebí u CL
6. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na roky 2020 až 2022.
7. Delegování starosty obce Karla Schreinera ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 pís. f)
zákona č. 128/2000 Sb. na všechny valné hromady SVS, a.s. a na další jednání
s touto společností po celou dobu výkonu funkce starosty, jako zástupce
akcionáře obce Jestřebí.
8. Navýšení ceny za zimní údržbu z 550,- Kč na 600,- Kč včetně DPH za hodinu
prohrnování sněhu traktorem.

Základní škola
V lednu nám skončilo 1. pololetí tohoto školního roku a proběhlo bilancování,
zhodnocení úspěchů i neúspěchů půlroční snahy našich žáčků.
A lze konstatovat, že většina z nich byla poměrně úspěšná. Samozřejmě
prvňáčkové byli naprosto jedničkoví a v celkové statistice by neměli konkurenci.
Ale to jsou prvňáčkové a mazlíčci. Ve 2. třídě bylo celkem osm žáků s prospěchem
1, ve třetí pouze 3, u čtvrťáků to byli čtyři jedničkáři a v 5. třídě jedno děvče s
průměrem čistá 1. Ovšem další čtyři žáci se vešli do průměru 1,3, což je také velmi
pozitivní.
Pokud jde o 2. stupeň, ani tam nebyly celkové výsledky nijak zarmucující. Šesťáci
přechod na vyšší stupeň vcelku zvládli, celkem šest žáků mělo vyznamenání,
bohužel objevila se i jedna pětka. V 7. třídě dva chlapci a jedno děvče prospěli s
vyznamenáním, v osmičce to byli tři chlapci a v deváté třídě pro změnu tři dívky,
naneštěstí však se v této třídě objevily i dvě nedostatečné.
Nicméně vzhledem k celkovému počtu našich žáčků a žáků lze říci, že jejich
znalosti jsou minimálně na dobré úrovni.
V oblasti chování se stále potýkáme s nedodržováním školního řádu, vyrušováním,
neplněním povinností a mnohdy i vulgaritou některých jedinců. Z těchto důvodů
bylo ředitelem školy uděleno celkem šest ředitelských důtek.
Leč nezůstávejme pouze u statistiky. Asi nejdůležitější školní akcí v lednu
(samozřejmě pomineme-li vysvědčení) bylo školní kolo recitační soutěže, do
kterého se probojovalo celkem šestnáct dětí. Své umění předvedli celé škole
právě 31. ledna v Kulturním domě v Jestřebí.Všichni ze sebe vydali to nejlepší a
byli odbornou porotou po zásluze odměněni. A tři úplně NEJ ve třech kategoriích
postupují do okresního kola, které se koná v březnu v Novém Boru. Jsou to: Dan
Pilík ze 4. třídy, Hana Brandnerová z třídy sedmé a Matouš Kupec z osmičky.
Držme jim tedy palce.
PaedDr. Lubomír Kašpar

