Soubor usnesení z 24. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jenišovice
konaného dne 5. 9. 2017

Usnesení č. 1/24/2017
ZO Jenišovice
1. Ověřuje po projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Jenišovice její soulad s Politikou
územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem,
se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění
změny č. 1 územního plánu Jenišovice, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Jenišovice po ověření neshledalo žádný rozpor.
2. Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 1 územního plánu Jenišovice, s
vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací
dokumentaci a evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 1 územního
plánu Jenišovice.

Usnesení č. 2/24/2017
ZO Jenišovice
Schvaluje umístění stavby nového kabelového vedení NN k p. p. č. 224 v k. ú. Jenišovice na
pozemky obce p. č. 84/1, 542, 543 v k. ú. Jenišovice.

Usnesení č. 3/24/2017
ZO Jenišovice
Schvaluje uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č IV-12-2015932/VB/01 s názvem stavby: Jenišovice, p. Zach, par. č. 224, KNN mezi
Obci Jenišovice, IČ 00270237 se sídlem čp. 42, 53864 Jenišovice zastoupena starostou obce
Lubomírem Svatošem jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmoky, Teplická 874/8, 405 02, zastoupena firmou PEN-projekty energetiky, s.r.o. se
sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 1082, 530 02 Pardubice.

Usnesení č.4/24/2017
ZO Jenišovice
Ruší dříve přijaté usnesení ze dne 2. 5. 2017 pod číslem 12/21/2017 ve znění:
ZO schvaluje - zahájení přípravy k realizaci akce „Odkanalizování obce Jenišovice – I. etapa“
- podat žádost na Pardubický kraj o dotaci na projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci
„Odkanalizování obce Jenišovice – I. etapa“
- podat žádost na MZe o dotaci z Programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ na realizaci akce „Odkanalizování obce Jenišovice – I. etapa“.

Usnesení č. 5/24/2017
ZO Jenišovice
Ruší přijaté usneseni ze dne 1. 6. 2017 pod číslem 1/22/2017 ve znění:
ZO schvaluje zplnomocnit firmu MULTIAQUA s. r. o., Veverkova 1343, 503 02 Hradec Králové, IČ:
60113111 k výkonu inženýrské činnosti související s přípravou a veřejnoprávním projednáním akce
“Odkanalizování obce Jenišovice“.

Usnesení č. 6/24/2017
ZO Jenišovice
Schvaluje zajistit realizaci převodu investorství pro obec Jenišovice na výtlak z Martinic do Lozic od
obce Lozice.

Usnesení č. 7/24/2017
ZO Jenišovice
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, evidenční číslo:
OŽPZ/17/21952, na akci Oprava a úprava zpevněných ploch v obci Štěnec, kde smluvní strany
jsou: poskytovatel Pardubický kraj, IČ:70892822, zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D.,
hejtmanem Pk a příjemce Obec Jenišovice, IČ: 00270237, zastoupena starostou obce Lubomírem
Svatošem.

Usnesení č. 8/24/2017
ZO Jenišovice
Schvaluje podat žádost o dotaci na rok 2018 na Pardubický kraj z Programu obnovy venkova na
„Stavební úpravy objektu čp. 55 Jenišovice“ a na Svazek obcí Košumberska o dotaci z POV na
„Opravu obecního domku čp. 30 ve Štěnci.

Usnesení č. 9/24/2017
ZO Jenišovice
Schvaluje výpůjčku na část p. p. č. 89/1 o výměře cca 105 m2 dle zákresu v katastrální mapě na dobu
neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou. Touto smlouvou se umožňuje bezplatné užívání části p. p.
č. 89/1 na sekání trávy žadateli p. P. Pitrovi, nar. 29. 7. 1947, bytem Jenišovice 82, 538 64 Jenišovice.
Pověřuje starostu obce s žadatelem uzavřít smlouvu o výpůjčce.

Usnesení č. 10/24/2017

ZO Jenišovice
Schvaluje komisi k provedení výběrového řízení na zhotovitele díla,,Oprava hřbitovní zdi –
Jenišovice“ na základě ,,Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Mze, Iden. číslo
129D662001150 ze dne 11. 7. 2017 ve složení Alena Serbousková, Pavel Novotný a David Pitra.

David Pitra
místostarosta

Lubomír Svatoš
starosta

