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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 9. 3. 2022  

 

 

Usnesení ZO č. 5/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov v souladu se zákonem 132/2006 Sb. schvaluje zápis do kroniky obce Jeníkov za rok 

2021.  

 

 

Usnesení ZO č. 6/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty obce o provedení inventur za rok 2021. 

 

 

Usnesení ZO č. 7/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí „otevřený dopis panu starostovi a zastupitelstvu“ od Dany Batelkové, 

DiS podaný dne 22. 2. 2022 pod č. j. 083/22/TĆe. 

 

 

Usnesení ZO č. 8/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Jeníkov a akad. Sochařem a restaurátorem 

Martinem Kovaříkem, jejímž předmětem (dílem) je RESTAUROVÁNÍ SOUSOŠÍ PIETY V k. ú. Jeníkov, parc. 

č. 87/10.   

 

 

Usnesení ZO č. 9/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Jeníkov a akad. Sochařem a restaurátorem 

Martinem Kovaříkem, jejímž předmětem (dílem) je RESTAUROVÁNÍ CENTRÁLNÍHO KŘÍŽE v k. ú. Jeníkov, 

parc. č. 84/3. 

 

 

Usnesení ZO č. 10/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dar pro skautské středisko Kameničky ve výši 20 000Kč. 

 

 

Usnesení ZO č. 11/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dar pro FK Kameničky ve výši 9 000Kč. 

 

 

Usnesení ZO č. 12/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pacht pozemku 636/1 v obci Jeníkov, katastrální území Jeníkov u Hlinska,   

druh pozemku trvalý travní porost o výměře 8756m2 za nejvyšší nabídnutou cenu, tedy 1850Kč za 1 hektar. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pachtovní smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 

 

Usnesení ZO č. 13/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pacht části pozemku 93/14 v obci Jeníkov, katastrální území Jeníkov u 

Hlinska, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 7400m2, za nejvyšší nabídnutou cenu tedy 4001Kč za hektar. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pachtovní smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 



Usnesení ZO č. 14/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pacht pozemků: 

- parcela číslo  339/2, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh 

pozemku trvalý travní porost, část o výměře 1508m2 

- parcela číslo  339/6, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh 

pozemku trvalý travní porost, část o výměře 1200m2 

- parcela číslo  341/2, v obci Jeníkov (547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh 

pozemku trvalý travní porost, část o výměře 2687m2 

 za nejvyšší nabídnutou cenu tedy 6001Kč za hektar. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pachtovní smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 

 

Usnesení ZO č. 15/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru 1/2022 bez udělení opatření. 

 

 

Usnesení ZO č. 16/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku obce Jeníkov za rok 2021.   

 

 

Usnesení ZO č. 17/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku P.O. vodní hospodářství Jeníkov za rok 2021.  

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

výši 30 819,13Kč do rezervního fondu. 

 

 

Usnesení ZO č. 18/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje účetní závěrku P.O. lesní hospodářství Jeníkov za rok 2021.  

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

výši 315 749,61 Kč do rezervního fondu. 

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

výši 10 000Kč do fondu odměn. 

 

 

Usnesení ZO č. 19/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu dle platné směrnice 

obce Jeníkov „Manipulační plochy kontejnerových hnízd“ Vybraným dodavatelem je RENOS s.r.o., 

Ostřešanská 310, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČO: 48150657.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje objednávku na zhotovení „Manipulačních ploch kontejnerových 

hnízd“, v obci Jeníkov a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

 

Usnesení ZO č. 20/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dodavatele zakázky „Zřízení svislého dopravního značení a zrcadel 

v obci Jeníkov“. Vybraným dodavatelem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství 

Hlinsko.  

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Zřízení svislého dopravního značení a 

zrcadel v obci Jeníkov“, mezi obcí Jeníkov a vybraným dodavatelem Správa a údržba silnic Pardubického 

kraje, Cestmistrovství Hlinsko, přičemž pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


