
 

OBEC JENÍKOV  
 02 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 12. 12. 2018  

 

Program: 

1. Schválení programu  

2.  Rozpočet obce Jeníkov na rok 2019 

3.  Rozpočet Vodního hospodářství Jeníkov na rok 2019 

4.  Rozpočet Lesního hospodářství Jeníkov na rok 2019 

5.  Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov 2020-2022 

6.  Střednědobý výhled rozpočtu Vodního hospodářství Jeníkov 2020-2021 

7.  Střednědobý výhled rozpočtu Lesního hospodářství Jeníkov 2020-2021 

8.  Informace Z.O. o výši úvěru a finančních prostředků 

9.  Smlouva  - Technické služby Hlinsko, s.r.o. 

10.  Výše poplatku za svoz TKO na rok 2019 

11.  Cena vodného a stočného na rok 2019 

12.  Zakázka na výměnu aretace SBR ČOV Jeníkov 

13.  Rozpočtové opatření č.6 

14.  Schválení plánu inventur za rok 2018 

15.  Vstup do Sdružení místních samospráv ČR 

16.  Odměny zastupitelům obce na rok 2019 

17.  Zpráva finančního a kontrolního výboru 

18. Zmocnění k pořízení změny č.1 Územního plánu Jeníkov a určení zastupitele obce pro pořizování změny. 

19. Schválení odpisového plánu obce a příspěvkové organizace Lesní hospodářství. 

20. Diskuse  

 

Usnesení ZO/ k bodu 1. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje program zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 2. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet obce Jeníkov na rok 2019. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 3. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Vodní hospodářství  Jeníkov na rok 2019 

 

Usnesení ZO/ k bodu 4. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Lesní hospodářství  Jeníkov na rok 2019 

 

Usnesení ZO/ k bodu 5. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na rok 2020 - 2022. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 6.  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Vodní hospodářství 

Jeníkov na rok 2020 - 2021 

 

Usnesení ZO/ k bodu 7.  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Lesního  

hospodářství Jeníkov na rok 2020 2021 

 

Usnesení ZO/ k bodu 8. 

Starosta obce informoval zastupitele obce Jeníkov o výši úvěru a finančních prostředků. 

 



Usnesení ZO/ k bodu 9. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje Smlouvu č.  O-18/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 
komunálního odpadu se společností:  Technické služby Hlinsko, s.r.o. 
  

Usnesení ZO/ k bodu 10. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zanechání výše poplatku za svoz TKO v obci Jeníkov beze změny. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 11. 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu vodného na rok 2019 ve výši 10Kč za 1m3 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu stočného na rok 2019 ve výši 17Kč za 1m3 

 

Usnesení ZO/ k bodu 12. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zakázku malého rozsahu výměnu aretace SBR ČOV firmě Topol  

Water, s.r.o. a ukládá starostovi obce jejím zadáním. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 13. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 14. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje plán inventur za rok 2018 – invertoru provést k 31.12.2018 

 

Usnesení ZO/ k bodu 15. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje přistoupení obce Jeníkov do Sdružení místních samospráv ČR na základě 

§ 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení 

místních samospráv České republiky a ukládá  starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu 

s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 16. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje navýšení odměn neuvolněným zastupitelům obce o 7% viz příloha, od 

 měsíce ledna 2019. 
 

Usnesení ZO/ k bodu 17 

a) Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6, písmena b) 

stavebního zákona, aby změnu č. 1 Územního plánu Jeníkov schválenou dne 9.5.2018 usnesením č.5, 

bodu 3  pořizoval podle § 6 odst.1, písmeno c) stavebního zákona,  Městský úřad Hlinsko. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov dále schvaluje vymezení plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a 

sportovní zařízení na části pozemků p.č. 68, 67/3, 67/1 v k.ú. Jeníkov.  
 

 

b) Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje Ing. Janu Kozáčkovou jako určeného zastupitele pro pořizování 

změny č. 1 Územního plánu Jeníkov. 
 

Usnesení ZO/ k bodu 18. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolního výboru č.4/2018 bez udělení opatření. 

 

Usnesení ZO/ k bodu 19. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odpisový plán obce a příspěvkové organizace Lesní hospodářství 

Jeníkov. 

 

 

 

 

……………………………..  …………………………………………… 

             Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

       starosta      místostarosta    

   


