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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 17. 2. 2021  

 

 

Usnesení ZO č. 4/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 

 

Usnesení ZO č. 5/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-020591/VB/01, 

Jeníkov, ppč. 67/3-smyčka knn. 

 

Usnesení ZO č. 6/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje, aby v  projektové dokumentaci pro společné řízení : Autobusová zastávka 

a přilehlé plochy Jeníkov na st. parc. č. 164, 725 a parc. 700/36 v katastrálním území Jeníkov u Hlinska (zadané 

na základě Usnesení ZO č. 77/20 ze dne 16. 12. 2020) bylo pokračováno, dle studie dodané Ing. Martinem 

Duchečkem dne 16. 2. 2021. A to tak, že střecha zastávky bude projektována dle varianty č. 3, této studie.   

 

Usnesení ZO č. 7/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu číslo: Z_S14_12_8120078752 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.  

 

Usnesení ZO č. 8/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 6. září 2017 o spolupráci mezi obcemi při 

zajištění stomatologických pohotovostních služeb. 

 

Usnesení ZO č. 9/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování 

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

 

Usnesení ZO č. 10/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 o peněžitém příspěvku poskytovaném 

zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování. 
 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov na základě §84 odst. 2 písm. o) a dle §80 odst. 1 písm. d)  zákona 128/2000 

sb. o obcích schvaluje poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstva obce za 

podmínek stanovených směrnicí 1/2021.  

  

Usnesení ZO č. 11/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje podmínky prodeje palivového dřeva z obecního lesa, včetně přílohy č.1 

těchto podmínek. Tyto podmínky nijak nemění podmínky pro samovýrobu dřeva z obecního lesa, schválené 

Usnesením ZO č.5/19 dne 13. 2. 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


