
 

OBEC JENÍKOV  
 02 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 16. 12. 2020  

 

Usnesení ZO č. 63/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního výboru 4/2020 bez udělení opatření. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu kontrolního výboru 4/2020 bez udělení opatření. 

 
Usnesení ZO č. 64/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje Plán kontrol na rok 2021 dle §27 zákona 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů 

 

Usnesení ZO č. 65/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje neinvestiční příspěvek P.O. vodní hospodářství Jeníkov ve výši 210 000Kč. 

 

Usnesení ZO č. 66/20 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021 PO Vodní hospodářství 

Jeníkov.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu vodného na rok 2021 ve výši 13Kč za 1m3. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu stočného na rok 2021 ve výši 22Kč za 1m3. 

 

Usnesení ZO č. 67/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-18/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a 

odstranění komunálního odpad. 

 

Usnesení ZO č. 68/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet obce Jeníkov na rok 2021. 

 

Usnesení ZO č. 69/20 
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Vodní hospodářství  Jeníkov na rok 2021 

 

Usnesení ZO č. 70/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Lesní hospodářství  Jeníkov na rok 2021 

 

Usnesení ZO č. 71/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na rok 2022 - 2024. 

 

Usnesení ZO č. 72/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Vodní hospodářství 

Jeníkov na rok 2022 - 2023 

 

Usnesení ZO č. 73/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Lesního  

hospodářství Jeníkov na rok 2022 - 2023 

 

Usnesení ZO č. 74/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty obce o výši úvěru a finančních prostředků obce Jeníkov. 

 

Usnesení ZO č. 75/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje plán inventur za rok 2020.  
 

 



Usnesení ZO č. 76/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje odpisový plán obce a příspěvkové organizace Lesní hospodářství Jeníkov.  
 

Usnesení ZO č. 77/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zadání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení – 

„Autobusová zastávka a  přilehlé plochy Jeníkov“ Ing. Martinovi Duchečkovi, dle dodané cenové nabídky. A pověřuje 

starostu obce objednáním výše uvedené projektové dokumentace. 
 

Usnesení ZO č. 78/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zakázku malého rozsahu na zhotovení zpevněných ploch v rozsahu: (zpevněná 

plocha II, III a IV dle návrhu řešení obecních ploch v centru obce Jeníkov, schváleného dne 7. 10. 2020 usnesením 

ZO č. 60/20), firmě Kámen Skuteč s.r.o, Heydukova 400, 539 73 Skuteč IČO: 09474480, DIČ: CZ09474480 dle 

dodané cenové nabídky. A pověřuje starostu obce objednáním výše uvedené zakázky. 

 

Usnesení ZO č. 79/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zakázku malého rozsahu na sadovnické úpravy a výsadbu nové zeleně, dle 

návrhu řešení obecních ploch v centru obce Jeníkov, schváleného dne 7. 10. 2020 usnesením ZO č. 60/20), Lukášovi 

Kamarádovi dle dodané cenové nabídky. A pověřuje starostu obce objednáním výše uvedené zakázky. 

 

Usnesení ZO č. 80/20 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty obce o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

    starosta      místostarosta 


