
Soubor usnesení z 7/2022 veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Jenišovice 

konaného dne 12.12.2022 
 
 
 
Usnesení č. 1/7/2022 
ZO Jenišovice volí místostarostou Davida Pitru. 
 
Usnesení č. 2/7/2022 
ZO Jenišovice v souladu s § 72 a §84 ods. 2. pís. N) zákona o obcích stanovuje odměnu za 

výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.500 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

Usnesení č. 3/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023“ ve znění přílohy 
č. 1 tohoto Usnesení. 
 
Usnesení č. 4/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje plán inventur na rok 2022 dle Přílohy č. 2 tohoto Usnesení. 
 
Usnesení č. 5/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje cenu vody 35,- vč. DPH za m3 s platností od 1.1.2023. 
 
Usnesení č. 6/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce Jenišovice o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství“ a sazbu poplatku na ve výši 800,- na poplatníka a 
objekt k individuální rekreaci. Platnost vyhlášky od 1. 1. 2023. Touto vyhláškou se zrušuje 
OZV 2/2021. 
 
Usnesení č. 7/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje z POV na akci „Výměna 
oken v 1. patře budovy Jenišovice č.p. 63“. 
 
Usnesení č. 8/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Pardubického na „Přehlídku dechových 
kapel v roce 2023“.  
 
Usnesení č. 9/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Svazku obcí Košumberska na Workoutové 
hřiště a venkovní fitness stroje. 
 
Usnesení č. 10/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace od Pardubického kraje, se 
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11, na „Řepnický potok - Štěnec“.“ ve výši 
90 tis. Kč.  



 
 
Usnesení č. 11/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, 
která se bude uzavírat se všemi majiteli nemovitostí, kterých se týká odkanalizování obce. ZO 
Jenišovice pověřuje starostku uzavřením těchto smluv. 
 
Usnesení č. 12/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje s platností od 1. 1. 2023 jako oddávací den pro konání sňatečních 

obřadů každý pátek a sobotu. Ostatní dny budou dny neoddávací.  

ZO Jenišovice schvaluje oficiální místa pro konání sňatečních obřadů: 

• budova č.p. 63 (bývalá škola) na s.p.č. 84 a na p.p.č. 85/17 v k.ú. Jenišovice. 

• p.p.č. 382/1,380, a st.174 v k.ú. Jenišovice „Ostrůvek“ 

• Vyhlídka Mravín – p.p.č.167 v k.ú. Mravín 
 
Usnesení č. 13/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje cenovou nabídku od 4soft se sídlem s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 
TANVALD IČ: 287 03 324 na opravu a vyčištění povrchu multifunkčního hřiště. Celková cena 
díla 134 170,85 Kč vč. DPH.  
ZO Jenišovice bere na vědomí, že se může konečná cena nepatrně lišit v závislosti na míře 
poškození povrchu, které může být v době realizace větší než v době tvorby CN. 
 
Usnesení č. 14/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje dle § 84 odst.2 písm. p) zákona o obcích uzavření DPP od 13.12.2022 
do 31.12.2023 se členem zastupitelstva obce Pavlem Novotným nar. 5.5.1982, bytem 
Martinice 5, Jenišovice 538 64. Odměna bude činit 120,-/ hodinu.  
 
Usnesení č. 15/7/2022 
ZO Jenišovice bere na vědomí, že starosta obce rozhoduje o záležitostech obce Jenišovice 
v souladu s § 103 a § 99 odstavec 2 zákona o obcích. 
 
Usnesení č. 16/7/2022 
ZO Jenišovice deleguje  
jako zástupce obce na valných hromadách a mimořádných valných hromadách společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 48171590, se sídlem Novoměstská 626,53701 
Chrudim, jejíž je obec akcionářem, paní Alenu Serbouskovou DiS. nar. 27. 10. 1986 bytem 
Jenišovice 95, Jenišovice 53864. 
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na valných hromadách 
a mimořádných valných hromadách uvedené společnosti.  
Delegovaný zástupce je oprávněn udělit další zmocnění k zastupování na valných hromadách 
uvedené společnosti. 
 
Usnesení č. 17/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje jako svého zástupce v MAS SKCH starostku obce paní Alenu 
Serbouskovou DiS. nar. 27. 10. 1986 bytem Jenišovice 95, Jenišovice 53864. Delegovaný 
zástupce je oprávněn udělit další zmocnění k zastupování na valných hromadách MAS SKCH. 
 



Usnesení č. 18/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí „Rozšíření vodovodu 
Chroustovice“. 
 
Usnesení č. 19/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 6.000 Kč z rozpočtu obce (na základě 
darovací smlouvy) pro SDH Lozice, Lozice 14, pošta Luže 538 54, na činnost kroužku Mladých 
hasičů na rok 2023. 
 
Usnesení č. 20/7/2022 
ZO Jenišovice schvaluje pronájem části p.p.č. 520/1 v k.ú. Jenišovice o výměře cca 300 m2 a 
p.p.č. 581 v k.ú. Jenišovice o celkové výměře 32 m2 na dobu neurčitou s roční výpovědní 
lhůtou paní Marii Melounkové nar. 14.11.1953 bytem Bartoňova 604, Studánka, 530 12 
PARDUBICE. Výše nájemného činí 500,-/rok a bude upraveno o inflaci roku předcházejícího 
roku, v němž má být nájemné uhrazeno. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno 
podle indexu růstu spotřebních cen za přecházející kalendářní rok, který publikuje Český 
statistický úřad. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 7.6.2022 do 23.6.2022. 
 
 

David Pitra       Alena Serbousková DiS. 

místostarosta obce      starostka obce 


