
 

OBEC JENÍKOV  
 02 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 12. 2. 2020  

 

 

Usnesení ZO č. 1/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje prodej pozemku:  

 - parcela st. číslo 333/20 dle přiloženého geometrického plánu číslo 482-84/2019, v obci 

Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemku zahrada 

plocha, o výměře 237m2. 

 

A pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za 1m2 se stanovuje na 25 Kč a  kupující zajistí 

všechny náklady s prodejem pozemku spojené. 

 

 

Usnesení ZO č. 2/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení  číslo: 20_SOBS01_4121623190. 

 

 

Usnesení ZO č. 3/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov zamítá prodej lesního pozemku parc. č. 525 v katastrálním území Jeníkov u Hlinska 

[658359] a zveřejnění oznámení o záměru prodeje tohoto pozemku.  

 

 

Usnesení ZO č. 4/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov vydává formou opatření obecné povahy Změnu č.1 Územního plánu Jeníkov jako 

příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55 odst. 6 ve spojení s § 55b stavebního zákona, § 

13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

 

 

Usnesení ZO č. 5/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov ruší Usnesení č. 38/19 ze dne 11. 9. 2019  

 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov jmenuje kronikářem obce paní Janu Pavlišovou, Jeníkov 169. 

 

 

Usnesení ZO č. 6/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov ruší Usnesení č. 76/19 ze dne 12. 12. 2019  

 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje, aby kronika obce Jeníkov byla počínaje zápisy za rok 2019 vedena, 

v souladu s ustanovením §2 zákona č 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, jako ručně psaná 

kniha s číslovanými listy. 
 

 

Usnesení ZO č. 7/20  

Zastupitelstvo obce Jeníkov jmenuje zástupkyní pro sociální věci paní Ludmilu Hladkou, Jeníkov 127. 

 

 

Usnesení ZO č. 8/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí provedení inventur za rok 2019. 



Usnesení ZO č. 9/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

 

Usnesení ZO č. 10/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje Plán kontrol na rok 2020, dle §27 zákona 255/2012 Sb.  o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                            ….………………………… 

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


