Soubor usnesení z 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jenišovice
konaného dne 10. 8. 2015
Usnesení č. 1/8/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Kupní smlouvu č. 20150803 mezi Obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice, IČO:
00270237, zastoupenou starostou obce Lubomírem Svatošem jako odběratelem a Fa RENE a.s., Bratří
Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, zastoupenou Mgr. Michele Stašovou, místopředsedou představenstva
jako dodavatelem. Předmětem kupní smlouvy je dodání zboží a převedení vlastnického práva ke zboží a
službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z obce Jenišovice“ v souladu
se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
Usnesení č. 2/8/2015
ZO Jenišovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje,
evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/15/22839, uzavřenou mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice, zastoupeným JUDr. Martinem Netolickým, Phd, hejtmanem Pk, jako poskytovatelem a
Obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice,zastoupenou Lubomírem Svatošem, starostou obce, jako
příjemcem. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční finanční podpory ve výši 31 973,- Kč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle části 1. odst.. 1 písm. A až K a podle části 2. písmene
B. Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a
způsobu jejich využití na roky 2014 – 2020 – dotační titul B. „Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu
porostů“.
Usnesení č. 3/8/2015
ZO Jenišovice
pověřuje paní Ing. Petru Vinterovou, jako dalšího člena zastupitelstva obce, který se zúčastní spolu se
starostou obce Lubomírem Svatošem, jednání před odvolacím soudem ve věci o Určení vlastnictví
pozemků, dne 16. 9. 2015 u Krajského soudu v Hradci králové, pobočka v Pardubicích, Sukova třída
1556.
Usnesení č. 4/8/2015
ZO Jenišovice
schvaluje objednání projektové studie dle nabídky Ing. arch. Terezy Šmídové, Jana Zajíce 986, Pardubice,
IČO: 87894521 ze dne 18. 7. 2015 k řešení dvou obecních ploch - Střed místní části Štěnec, poz. parc. č.
515/4 a Jenišovice , poz. parc. 518/25 za cenu 22 000,-Kč.
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