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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 11. 3. 2020  

 

 

Usnesení ZO č. 11/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje prodej pozemku:  

- parcelní číslo 333/21 dle přiloženého geometrického plánu č 513-8/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální 

území Jeníkov u Hlinska (658359),  druh pozemku ostatní plocha, o výměře 5m2. 

-parcelní číslo 333/22 dle přiloženého geometrického plánu č 513-8/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální 

území Jeníkov u Hlinska (658359),  druh pozemku ostatní plocha, o výměře 181m2. 

-parcelní číslo st. 327 dle přiloženého geometrického plánu č 513-8/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální 

území Jeníkov u Hlinska (658359),  druh pozemku zastavěná plocha, o výměře 21m2. 

 

A pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za 1m2  u pozemku par. č. 333/21 a 333/22 se 

stanovuje na 25 Kč a cena za 1m2  u pozemku par. č. st. 327 se stanovuje na 50 Kč. Kupující uhradí všechny 

náklady s prodejem pozemku spojené. 

 

 

Usnesení ZO č. 12/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov v souladu se zákonem 132/2006 Sb. Schvaluje zápis do kroniky obce Jeníkov za rok 

2019. 

 

 

Usnesení ZO č. 13/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 6. září 2017 o spolupráci mezi obcemi při 

zajištění stomatologických pohotovostních služeb. 

 

 

Usnesení ZO č. 14/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování 

Lékařské služby první pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012. 

 

 

Usnesení ZO č. 15/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dar pro Domovu seniorů Drachtinka ve výše 5000 Kč.  

 

 

Usnesení ZO č. 16/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dar pro FK Kameničky ve výše 7000 Kč.  

 

 

Usnesení ZO č. 17/20  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dar pro FO SK Svratka ve výše 3000 Kč. 

 

 

Usnesení ZO č. 18/20 

-Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje realizaci stavby: Multifunkčního hřiště Jeníkov včetně objektu zázemí. 

Na základě předložené a projednané projektové dokumentace, ověřené v rámci veřejnoprávní smlouvy, Městským 

úřadem Hlinsko – stavebním úřadem. 

-Zastupitelstvo obce Jeníkov pověřuje starostu objednávkou služby kompletní administrace zadávacího řízení na 

zakázku malého rozsahu, Multifunkční hřiště Jeníkov včetně objektu zázemí, za cenu 24 700,- Kč bez DPH od 

společnosti SMS-služby, s.r.o. 



 

Usnesení ZO č. 19/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje, aby starosta obce schvaloval rozpočtová opatření do výše 500 000,-Kč 

Tímto usnesením se nahrazuje: bod 1  USNESENÍ ZO Jeníkov č. 1 ze dne 14. 1. 2015 

 

 

Usnesení ZO č. 20/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru 1/2020 bez udělení opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


