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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 14. 4. 2021  

 

Usnesení ZO č. 19/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o poskytování duchovních služeb v obci Jeníkov a výpůjčce kaple 

sv. Václava k bohoslužebným účelům, mezi obcí Jeníkov a Římskokatolickou farností Kameničky. 

 

Usnesení ZO č. 20/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2020, bez výhrad. 

 

Usnesení ZO č. 21/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku obce Jeníkov za rok 2020 

 

Usnesení ZO č. 22/21  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku P.O. vodní hospodářství Jeníkov za rok 2020.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dokrytí výsledku hospodaření u P.O. vodní hospodářství Jeníkov ve 

výši 6399,67 Kč z rezervního fondu. 

 

Usnesení ZO č. 23/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku P.O. lesní hospodářství Jeníkov za rok 2020.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje převod výsledku hospodaření u P.O. lesní hospodářství Jeníkov ve 

výši 241 256,37 Kč do rezervního fondu. 

 

Usnesení ZO č. 24/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 9. 9. 2009, mezi obcí Jeníkov a P.O 

lesní hospodářství Jeníkov. 

 

Usnesení ZO č. 25/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje provedení zdravotního řezu s lokální redukcí a instalací nové bezpečnostní 

vazby, na lípě vedle místní prodejny potravin.  

 

Usnesení ZO č. 26/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov zamítá dar pro Linku bezpečí,  z.s..   

 

Usnesení ZO č. 27/21 

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

koordinátora komunitního plánování sociálních služeb.   

 

Usnesení ZO č. 28/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje objednání odborného posudku a projektu regenerace obecního vrtu JE-3. 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje záměr podat žádost o dataci ze SFŽP ČR na projekt regenerace vrtu  JE-3. 

 

Usnesení ZO č. 29/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje srovnání, podložení a renovaci památníku padlým vojínům ve světové válce. 

 

Usnesení ZO č. 30/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru 1/2021 bez udělení opatření. 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


