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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 20. 4. 2020  

 

 

Usnesení ZO č. 21/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2019 bez výhrad. 

 

 

Usnesení ZO č. 22/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku obce Jeníkov za rok 2019. 

 

 

Usnesení ZO č. 23/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku P.O. vodní hospodářství Jeníkov za rok 2019. 

 

 

Usnesení ZO č. 24/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku P.O. lesní hospodářství Jeníkov za rok 2019. 

 

 

Usnesení ZO č. 25/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s., IČO 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je obec akcionářem, pana 

Tomáše Černého, nar. 15. 5. 1980, bytem Jeníkov 157, 539 01. Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu 

všech práv akcionáře na všech valných hromadách uvedené společnosti v období výkonu mandátu starosty. 

Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění k zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné 

hromadě nebo jiné valné hromadě této společnosti svolané v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. v aktuálním znění.  

 

 

Usnesení ZO č. 26/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2020224/VB/01 Název stavby: Jeníkov, ppč. 65/2-smyčka knn, mezi obcí Jeníkov a 

ČEZ Distribuce, a.s., a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje záměr zřídit věcné břemeno k Dotčené nemovitosti. 

 

 

Usnesení ZO č. 27/20  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise ze dne 20. 4. 2020 výběr 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště Jeníkov včetně objektu zázemí“ pro část 1: 

Vybudování víceúčelového hřiště, chodníky a zpevněné plochy, venkovní, vegetační a ostatní úpravy.  

Vybraným dodavatelem pro 1. část veřejné zakázky je RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, Nemošice, 530 03 

Pardubice, IČO: 48150657.  

 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. 

 

-  Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Multifunkční hřiště Jeníkov včetně objektu 

zázemí – část 1: Vybudování víceúčelového hřiště, chodníky a zpevněné plochy, venkovní, vegetační a ostatní 

úpravy“ - , mezi obcí Jeníkov a vybraným dodavatelem RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, Nemošice, 530 03 

Pardubice, IČO: 48150657, přičemž pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

 

 



Usnesení ZO č. 28/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise ze dne 20. 4. 2020 výběr 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště Jeníkov včetně objektu zázemí“ pro část 2: 

Vybudování objektu zázemí.  

Vybraným dodavatelem pro 2. část veřejné zakázky je RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, Nemošice, 530 03 

Pardubice, IČO: 48150657.  

 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. 

 

-  Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Multifunkční hřiště Jeníkov včetně objektu 

zázemí – část 2: Vybudování objektu zázemí -, mezi obcí Jeníkov a vybraným dodavatelem RENOS s.r.o., 

Ostřešanská 310, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČO: 48150657, přičemž pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 

 

Usnesení ZO č. 29/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouva o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku 

koordinátora komunitního plánování sociálních služeb, mezi obcí Jeníkov a městem Hlinskem. 

A pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


