
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce  
Jenišovice, ze dne 20. 3. 2013 

 
 

 

usnesení č. 17/1/13 ZO Jenišovice 

schvaluje Rozpočet obce Jenišovice na rok 2013,dle přílohy č.1 

 

usnesení č. 17/2/13 ZO Jenišovice 

I. schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s panem 

R. Jonášem, bytem Jenišovice 32 do funkce dělník pro údržbu a 

správu obecního majetku od 1. 4. 2013,  

II. ukládá starostovi obce Lubomíru Svatoši tuto smlouvu uzavřít. 

 

usnesení č. 17/3/13 ZO Jenišovice 

schvaluje Smlouvy na veřejně prospěšnou službu s Úřadem práce 

ČR, platné od 1. 4. 2013, pro paní R. Nejedlou bytem Jenišovice 

čp.87, pana M. Letáčka bytem Jenišovice čp.42  a pana J. Rozlivku 

bytem Mravín čp.26, 

II. ukládá starostovi obce Lubomíru Svatoši tyto smlouvy uzavřít. 

 

usnesení č. 17/4/13 ZO Jenišovice 

schvaluje zřízení dvou pracovních pozic na zkrácený pracovní 

poměr od 1. 5. 2013 pro uchazeče z Úřadu práce ČR, pro pana P. 

Letáčka bytem Jenišovice a jednu pracovní pozici pro místní část 

obce Štěnec.  

 

usnesení č. 17/5/13 ZO Jenišovice 

I. schvaluje Smlouvu o dodávce pitné vody podle §8 odst. 5 zák. č. 

274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích, mezi dodavatelem Agro 

Jenišovice, a.s., Lozice 16, 538 54 Luže, IČO: 25926845, 

zastoupenou Miroslavem Prausem, předsedou představenstva a 

odběratelem Obec Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, IČO: 

00270237, zastoupenou Lubomírem Svatošem, starostou obce, 

 II. ukládá starostovi obce Lubomíru Svatoši tyto smlouvy uzavřít. 

 

usnesení č. 17/6/13 ZO Jenišovice 

schvaluje kalkulaci vodného a cenu vodného na rok 2013 ve výši 

22Kč/m
3
. 

usnesení č. 17/7/13 ZO Jenišovice 

schvaluje Smlouvu o zřízení práva věcného břemene na pozemcích 

p.č. 62/2 a p.č. 62/3 v k.ú. Štěnec, které jsou ve vlastnictví obce 

Jenišovice, za účelem přístupu k vodnímu zdroji Měrkovec mezi 

firmou Agro Jenišovice, a.s., Lozice 16, 538 54 Luže, IČO: 

25926845, zastoupenou Miroslavem Prausem, předsedou 

představenstva a Obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, IČO: 

00270237, zastoupenou Lubomírem Svatošem, starostou obce, 

 II. ukládá starostovi obce Lubomíru Svatoši tyto smlouvy uzavřít. 

 



usnesení č. 17/8/13 ZO Jenišovice 

schvaluje  

I. podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje na 

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

Protipovodňová opatření Mravín, kde výběrová komise doporučila 

jako zhotovitele firmu Envicons s.r.o Pardubice,  

II. podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje na 

opravu vodovodu v místní části Štěnec, kde výběrová komise 

doporučila jako zhotovitele firmu ABK Pardubice,  

III. podání žádosti o Grant z Pardubického kraje na pořízení 

čistopisu Územního plánu obce Jenišovice. 

usnesení č. 17/9/13 ZO Jenišovice 

schvaluje záměr obce pronajmout pozemky p.č. 89/1 za účelem 

sečení a sušení trávy a pozemky p.č. 89/7, p.č. 89/6 a část p.p.č. 

88/3 a č.86 k účelu pastvy ovcí, vše v k.ú. Jenišovice na základě 

žádostí manželů P. a L. Pitrových a pana Z. Slavíka. 

usnesení č. 17/10/13 ZO Jenišovice 

schvaluje ohlášení návrhu na zápis vlastnictví obce k historickému 

majetku do KN a podání žaloby na určení vlastnického práva 

k historickému majetku obce, který je v současné době ve 

vlastnictví Lesů ČR, u soudu. 

usnesení č. 17/11/13 ZO Jenišovice 

schvaluje členství Obce Jenišovice v Sdružení vlastníků obecních a 

soukromých lesů v ČR, (SVOL) 

usnesení č. 17/12/13 ZO Jenišovice 

schvaluje zprávu o provedené inventarizaci za rok 2012, dle 

přílohy č.2 

 

Návrh:  
schválit záměr obce prodat část pozemku p.č. 515/1 v k.ú. Štěnec o výměře cca 73m2 nebyl 

schválen. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- založení účtu obce u ČNB, v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, účinné od počátku roku 2013, vzniká obcím povinnost 

zřízení účtu u ČNB v případě příjmu dotací ze státního rozpočtu, 

- předvolání k soudu s firmou Staver s.r.o. Luže ohledně opravy hřbitovní zdi 

v Jenišovicích, které se bude konat dne 10. 4. 2013, 

- změnu ve smlouvě s pojišťovnou Kooperativa v pojištění majetku a dalších věcí obce.   

 

 

 

 

 

……………………….     …………………… 
Ing. Petra Vinterová     Lubomír Svatoš 
místostarostka obce     starosta obce 

 


