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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 15. 12. 2021  

 

 

 

 

Usnesení ZO č. 55/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního výboru 4/2021 bez udělení opatření. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu kontrolního výboru 4/2021 bez udělení opatření. 

 

 

Usnesení ZO č. 56/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje Plán kontrol na rok 2022 dle §27 zákona 255/2012 Sb. o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Usnesení ZO č. 57/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace  pro veřejnou potřebu Obce 

Jeníkov. 

 

 

Usnesení ZO č. 58/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje neinvestiční příspěvek P.O. vodní hospodářství Jeníkov ve výši 250000Kč. 

 

 

Usnesení ZO č. 59/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2022 PO Vodní hospodářství 

Jeníkov.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu vodného na rok 2022 ve výši 15Kč za 1m3. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje cenu stočného na rok 2022 ve výši 30Kč za 1m3. 
 

 

Usnesení ZO č. 60/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu č. O-18/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu 

 

 

Usnesení ZO č. 61/21 
Zastupitelstvo obce Jeníkov vydává obecně závaznou vyhlášku obce Jeníkov č. 2/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství 

 
 

Usnesení ZO č. 62/21 
Zastupitelstvo obce Jeníkov vydává obecně závaznou vyhlášku obce Jeníkov č. 3/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství  
 

 

 

Usnesení ZO č. 63/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet obce Jeníkov na rok 2022. 

 



 

 

Usnesení ZO č. 64/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Vodní hospodářství  Jeníkov na rok 2022 

 

 

Usnesení ZO č. 65/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Lesní hospodářství  Jeníkov na rok 2022 

 

 

Usnesení ZO č. 66/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Vodní hospodářství 

Jeníkov na rok 2023 - 2024 

  

 

Usnesení ZO č. 67/21  

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Lesního  

hospodářství Jeníkov na rok 2023 - 2024 

 

 

Usnesení ZO č. 68/21 

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

 

 

Usnesení ZO č. 69/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje plán inventur za rok 2021.  

 

 

Usnesení ZO č. 70/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje odpisový plán obce  

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

 

 

Usnesení ZO č. 71/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje na základě průzkumu trhu zadání zakázky na výrobu sochy k poctě 

svatého Václava v podobě ATRIBUTŮ sv. Václava. 

Vybraným zhotovitelem zakázky je, na základě cenové nabídky ze dne 31. 10. 2021,  MgA. Lucie Procházková, 

Demokratické mládeže 1360, 53002 Pardubice 
 

 

Usnesení ZO č. 72/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o dílo - REGENERACE STÁVAJÍCÍ VRTANÉ STUDNY JE-3, 

JENÍKOV, OKR. CHRUDIM mezi obcí Jeníkov a zhotovitelem ENVIREX, s.r.o., se sídlem: Petrovická 861, 

592 31 Nové Město na  Moravě 
 

 

Usnesení ZO č. 73/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty obce o dosavadním průběhu zpracovávání návrhu 

na úpravu sběrných míst na tříděný odpad. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov pověřuje starostu obce zajištěním finální podoby návrhu v prodiskutované podobě.  

 

 

Usnesení ZO č. 74/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje příspěvek pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ve výši 92 300Kč. 
 

 

 



Usnesení ZO č. 75/21 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty obce o dodání kompostéru od SOMH. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o výpůjčce a darovací, mezi obcí Jeníkov a Sdružením obcí 

mikroregionu Hlinecko. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec Jeníkov bezplatně vypůjčila a později darovala kompostér občanům, kteří 

si o něj požádali ve veřejné výzvě z prosince 2019, a to na základě podepsané smlouvy o výpůjčce a darovací, mezi 

obcí Jeníkov a jednotlivými občany. 

 

 

Usnesení ZO č. 76/21 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zakázku malého rozsahu na rozšíření veřejného osvětlení Jeníkov, u firmy 

HUKY s.r.o. Elektro IČ: 47453770, dle cenové nabídky ze dne 30. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


