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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 14. 8. 2019  

 

 

Usnesení ZO č. 30/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje prodej pozemku  

-   parcela číslo st. 163, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25m2. 

 

A pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za m2 se stanovuje na 50 Kč a  

kupující zajistí všechny náklady s prodejem pozemku spojené. 

 

Usnesení ZO č. 31/19 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí vydání směrnice vztahující se k Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

a Zákona 110/2019 o zpracování osobních údajů, dále v textu směrnice jen jako „GDPR“ nebo „Nařízení“ o 

zpracování a volném pohybu osobních údajů fyzických osob vydané u správce, kterým je Obec Jeníkov. 

 

Usnesení ZO č. 32/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

 

Usnesení ZO č. 33/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup 2ks sklolaminátových kontejnerů se spodním výsypem MAXI H-B  

3,2 m3 verze papír speciál od firmy REFLEX Zlín spol. s r. o.. 

 

Usnesení ZO č. 34/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zamítnutí žádosti - Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko - o příspěvek na 

provoz místní prodejny pro rok 2019, a pověřuje starostu obce prověřením možnosti čerpání dotace na provoz 

místní prodejny z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020. 

 

Usnesení ZO č. 35/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje: 

a)  nákup a instalaci na horním hřišti na pozemcích parcelní číslo 330/1 a 332/1: 

- Monkeyś kolotoč Bunny 1ks 

- Lavička betonová Karin bez opěradla - provedení: Smrková prkna 1,9 m; tloušťka 45 mm, 03 Zlatý dub, 

STANDARD Čita černá 1ks 

 

b) nákup a instalaci na dolním hřišti na pozemcích parcelní číslo 93/14: 
- Lavička betonová Karin bez opěradla - provedení: Smrková prkna 1,5 m; tloušťka 45 mm, 03 Zlatý dub, 

STANDARD Čita černá 2ks 

 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………… 

             Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

       starosta      místostarosta     


