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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 18. 5. 2022  

 

 

 

 

Usnesení ZO č. 26/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí „Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Jeníkov“, které 

bylo provedeno dne 28. 4. 2022 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje. Při přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je součástí Závěrečného účtu obce 

Jeníkov za rok 2021. 

 

 

Usnesení ZO č. 27/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pacht části pozemku 689/3 v obci Jeníkov, katastrální území Jeníkov u 

Hlinska, druh pozemku ostatní plocha o výměře 112m2, za cenu 4460Kč za hektar. 

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

 

 

Usnesení ZO č. 28/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pacht části pozemku 2/32 v obci Jeníkov, katastrální území Jeníkov u 

Hlinska, druh pozemku ostatní plocha o výměře 162m2, za cenu 4300Kč za hektar. 

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

 

 

Usnesení ZO č. 29/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje pacht části pozemku 2/33 v obci Jeníkov, katastrální území Jeníkov u 

Hlinska, druh pozemku ostatní plocha o výměře 25m2 a části pozemku 700/35 v obci Jeníkov, katastrální území 

Jeníkov u Hlinska, druh pozemku ostatní plocha o výměře 6m2, oboje za cenu 6500Kč za hektar. 

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

 

 

Usnesení ZO č. 30/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o dílo mezi GeoFaN s.r.o., Špitálka 421/23a, Brno IČ:08633665 a 

obcí Jeníkov na Pasport kanalizace a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 

 

Usnesení ZO č. 31/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o dílo mezi GeoFaN s.r.o., Špitálka 421/23a, Brno IČ:08633665 a 

obcí Jeníkov na Pasport vodovodu a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 

 

Usnesení ZO č. 32/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby  (zpevněná plocha a umístění 

autobusového přístřešku) mezi Pardubickým krajem, IČ:70892822 a obcí Jeníkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

obce jejím podepsáním. 

 

 

 



Usnesení ZO č. 33/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup 1ks autobusového přístřešku od firmy MMCITÉ a.s., Bílovice 519, 

68712, dle předložené cenové nabídky. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje stavbu zpevněné plochy a umístění autobusového přístřešku na pozemcích  

parc. č. 333/14 a 689/2 katastrální území Jeníkov u Hlinska, před domem č. p. 101.  

 

 

Usnesení ZO č. 34/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje „smlouvu  číslo OKŘ/22/21810 o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022“ 

mezi Pardubickým krajem, IČ:70892822 a obcí Jeníkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 

 

 

Usnesení ZO č. 35/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje „smlouvu  číslo OKŘ/22/22123 o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova „na výstavbu veřejného osvětlení“ mezi Pardubickým krajem, IČ:70892822 a obcí Jeníkov. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 
 

 

Usnesení ZO č. 36/22 

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

 

 

Usnesení ZO č. 37/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje „ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby číslo: ČEZd_ SoBS VB 21956/IP-12-2014319/Jeníkov,čp.108,knn“ mezi ČEZ Distribuce, a. s. a 

obcí Jeníkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jejím podepsáním.  

 

 

Usnesení ZO č. 38/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje nákup 2ks sklolaminátových kontejnerů se spodním výsypem MAXI H-B  

3,2 m3 verze speciál s vhozem 40x40 s rámečkem, 1ks na plast a 1ks na papír, od REFLEX Zlín spol. s r. o. 

 

 

Usnesení ZO č. 39/22 

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

návrhu řešení obecních ploch KONTEJNEROVÝCH HNÍZD v obci Jeníkov, schváleného dne 19. 1. 2022 

usnesením ZO č. 2/22, Lukášovi Kamarádovi dle dodané cenové nabídky. A pověřuje starostu obce objednáním 

výše uvedené zakázky. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


