Soubor usnesení z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jenišovice
konaného dne 21.2. 2017

Usnesení č. 1/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje Rozpočet obce na rok 2017 ve znění přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 2/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje, že náhradníkům za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, náleží odměna za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ode dne jeho složení slibu.
Usnesení č. 3/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Jenišovice-Oprava hřbitovní zdi“ z Programu
129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, Podprogram 129 662 Údržba a
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny vyhlášené Mze.
Usnesení č. 4/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje Příkazní smlouvu č. PS 174 791 502 7 a Příkazní smlouvu č. PS 174 791 502 8
mezi Obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice, IČ: 00270237, jako ,,příkazce“ a
firmou Profesionálové a. s. IČ: 28806123, se sídlem Hradec Králové, Haškova 1714/3, kde
předmětem smluv je uskutečnit administraci žádosti o dotaci za účelem získání finančních
prostředků na akci ,,Jenišovice - Oprava hřbitovní zdi“ a v zajištění managementu v rámci
realizace projektu
Usnesení č. 5/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice, IČ:
00270237 jako prodávající a Pavlem Zachem, nar. 30. 11. 1989, bytem Víta Nejedlého 619,
537 01 Chrudim a Kateřinou Sochorovou, nar. 18. 9. 1990, bytem Jenišovice 62, kde
předmětem kupní smlouvy je prodej p. p. č. 224 o výměře 2025 m2 v k. ú. Jenišovice za cenu
60 750,- Kč.
Usnesení č. 6/19/2017.
ZO Jenišovice
schvaluje odkoupit
p. p. č. 93/5, trvalý travní porost, o výměře 1947 m2
p. p. č. 93/6, trvalý travní porost, o výměře 11 m2
p. p. č. 93/7, trvalý travní porost o výměře 1557 m2
p. p. č. 93/8, trvalý travní porost o výměře 1345 m2
p. p. č. 94/3, trvalý travní porost o výměře 42 m2
p. p. č. 94/5, trvalý travní porost o výměře 676 m2
p. p. č. 91/1, ostatní plocha o výměře 190 m2
p. p. č. 91/2, ostatní plocha o výměře 4 m2
p. p. č. 91/3, ostatní plocha o výměře 464 m2

p. p. č. 91/4, ostatní plocha o výměře 178 m2
p. p. č. 91/5, ostatní plocha o výměře 21 m2
p. p. č. 91/6, ostatní plocha o výměře 166 m2
p. p. st. č. 84/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2
p. p. st. č. 85/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2
vše v k.ú. Zalažany od vlastníků: ing. Trnka Roman , bytem Školní 180, 431 63 Perštejn, r.č.:
430626/130 a Smrž Miloš, bytem Karlštejn č. p. 144, 267 18 Karlštejn, rč: 570223/1843 za
vzájemně dohodnutou kupní cenu 169 000,- Kč a s úhradou všech dalších nákladů s
prodejem souvisejících.
Usnesení č. 7/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje změnu v Kupní smlouvě , schválené ZO 22.9.2016 pod č. 1/16/2016 v čl. III. bod 3
smlouvy a změnu čl. IV ve znění přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 8/19/2017
ZO Jenišovice schvaluje prodej části p.p.č. 91/1 o výměře cca 123 m2 (prodloužení p. p. č.
91/14 o 5m) za cenu 250,- Kč/m2 a za úhradu všech nákladů s prodejem souvisejících, p.
Tomáši Voráčovi, nar. 30.7.1991, bytem Československé armády 675, Chrudim.
Usnesení č. 9/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje prodej nově vzniklé pozemkové parcely č. 835/20 v k.ú. Zalažany o výměře 118
m2, která byla oddělena od p. p. č. 835/1 GP č. 114-1021/2017, panu Dušanu Starigazdovi,
nar. 15.6.1964, bytem Zalažany 10, za cenu obvyklou 30,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
3540,- Kč a za úhradu veškerých nákladů související s prodejem.
Usnesení č. 10/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 523 v katastrálním území Štěnec, do vlastnictví obce
Jenišovice od Východočeských energetických závodů, státní podnik v likvidaci,
Sladkovského 215/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 00008184 a s úhradou obce za správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč.
Usnesení č. 11/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje poskytnout dar ve výši 2000,- Kč, z rozpočtu obce, Oblastní charitě Nové Hrady u
Skutče se sídlem Chotovice 31, IČ: 60102411, na částečnou úhradu provozních nákladů
poskytovaných sociálních služeb v roce 2017. Ukládá starostovi obce na tuto částku uzavřít
darovací
smlouvu.
Usnesení č. 12/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje poskytnout dar pro SDH Lozice ve výši 2500,- Kč na činnost kroužku Mladých
hasičů na rok 2017. Ukládá starostovi obce na tuto částku uzavřít darovací smlouvu.
Usnesení č. 13/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje za koordinátoru Programu rozvoje obce zastupitelku Alenu Serbouskovou.

Usnesení č. 14/19/2017
ZO Jenišovice
schvaluje nově zařadit do Pasportu místních komunikací místní komunikaci v Jenišovicích,
která vznikla v souvislosti se stavbou INFRASTRUKTURY I. etapy, 1. části zástavby území
pro nové rodinné domy na p.p.č. 88/3, 88/4, 89/1, 89/12, 91/1, 91/2, v k.ú Jenišovice na
kterou byl vydán kolaudační souhlas č.j. CR 008850/2015 STO/Št z 9.2.2015 a chodník nově
postavený

David Pitra
místostarosta

Lubomír Svatoš
starosta

