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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 7. 10. 2020  

 

Usnesení ZO č. 53/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

 

Usnesení ZO č. 54/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje směnu parcel  číslo 700/86 (o výměře 28m2)  a 700/88 (o výměře 14m2) za 

parcelu 700/85 (o výměře 50m2) vše dle geometrického plánu číslo 519-1174/2020, v obci Jeníkov (547816), 

katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemků ostatní plocha. A pověřuje starostu obce sepsáním a 

podepsáním směnné smlouvy. 

 

Usnesení ZO č. 55/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup pozemku parcelní číslo 700/87 (o výměře 39m2) dle geometrického 

plánu číslo 519-1174/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemků 

ostatní plocha. A pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za m2 se stanovuje 

na 50 Kč a  kupující uhradí všechny náklady s nákupem pozemku spojené. 

 

Usnesení ZO č. 56/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup pozemku parcelní číslo 65/8 (o výměře 45m2) dle geometrického 

plánu číslo 521-1172/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemků 

ostatní plocha. A pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za m2 se stanovuje 

na 25 Kč a  kupující uhradí všechny náklady s nákupem pozemku spojené. 

 

Usnesení ZO č. 57/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup pozemku parcelní číslo 69/3 (o výměře 48m2) dle geometrického 

plánu číslo 520-1173/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemků 

ostatní plocha. A pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za m2 se stanovuje 

na 50 Kč a  kupující uhradí všechny náklady s nákupem pozemku spojené. 

 

Usnesení ZO č. 58/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup pozemku parcelní číslo 74/4 (o výměře 116m2) dle geometrického 

plánu číslo 520-1173/2020, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemků 

ostatní plocha. A pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním kupní smlouvy, přičemž cena za m2 se stanovuje 

na 50 Kč a  kupující uhradí všechny náklady s nákupem pozemku spojené. 

 

Usnesení ZO č. 59/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního výboru 3/2020 bez udělení opatření. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu kontrolního výboru 3/2020 bez udělení opatření 

 

Usnesení ZO č. 60/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje návrh řešení obecních ploch v centru obce Jeníkov, zpracovaný v září 2020 

Ing. arch. Terezou Šmídovou. A pověřuje starostu obce zahájením příprav na realizaci navržených úprav. A to tak, 

že úpravy ploch a veřejné zeleně budou realizovány zčásti svépomocí a zčásti odbornými firmami dle cenové 

nabídky na provedení odborných prací. Na stavbu nové čekárny a přilehlého okolí bude zadáno zpracování 

projektové dokumentace.   

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


