
 

OBEC JENÍKOV  
 02 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 12. 12. 2019  

 

 

Usnesení ZO č. 57/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet obce Jeníkov na rok 2020. 

 

 

Usnesení ZO č. 58/19 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Vodní hospodářství  Jeníkov na rok 2020 

 

 

Usnesení ZO č. 61/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Lesní hospodářství  Jeníkov na rok 2020 

 

 

Usnesení ZO č. 62/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na rok 2021 - 2022 

 

 

Usnesení ZO č. 63/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Vodní hospodářství 

Jeníkov na rok 2021 – 2022 

 

 

Usnesení ZO č. 64/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Lesního  

hospodářství Jeníkov na rok 2021 – 2021 

 

 

Usnesení ZO č. 65/19  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o výši úvěru a finančních prostředků obce. 

 

 

Usnesení ZO č. 59/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov vydává obecně závaznou vyhlášku obce Jeníkov č. 1/2019, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

 

Usnesení ZO č. 60/19 

Zastupitelstvo obce Jeníkov vydává obecně závaznou vyhlášku obce Jeníkov č. 2/2019, o místním poplatku ze 

psů 

 

 

Usnesení ZO č. 66/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace  pro veřejnou potřebu 

Obce Jeníkov. 

 

 

Usnesení ZO č. 67/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce mezi obcí Jeníkov a Vodním 

hospodářstvím Jeníkov, PO. 



Usnesení ZO č. 68/19 
- Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2020 PO Vodní hospodářství 

Jeníkov.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 12Kč za 1m3. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši 19Kč za 1m3. 

 

 

Usnesení ZO č. 69/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje. 

 

 

Usnesení ZO č. 70/19  
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje plán inventur za rok 2019. 

 

 

Usnesení ZO č. 71/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje odpisový plán obce a příspěvkové organizace Lesní hospodářství Jeníkov. 

 

 

Usnesení ZO č. 72/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje prodej pozemku:  

- parcela st. číslo 317 dle přiloženého geometrického plánu číslo 477-334/2019, v obci Jeníkov (547816), 

katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemku zastavěná plocha, o výměře 8m2. 

 

 

Usnesení ZO č. 73/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočtové opatření č. 11 

 

 

Usnesení ZO č. 74/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje výši odměn neuvolněných členu zastupitelstva obce od 1. 1. 2020 

 

1. místostarosta obce      11 920 Kč 

2. předsedkyně finančního a kontrolního výboru  1 025 Kč 

3. členové zastupitelstva neuvedeni v řádku 1 a 2 610 Kč 

 

 

Usnesení ZO č. 75/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru 4/2019 bez udělení opatření 

 

 

Usnesení ZO č. 76/19 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje, aby kronika obce byla počínaje zápisy za rok 2019 vedena, v souladu s 

ustanovením §2 zákona č 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, v elektronické podobě s následným 

tiskem číslovaných listů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………… 

             Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

       starosta      místostarosta     


