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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 10. 8. 2022  

 

Usnesení ZO č. 44/22 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 93/14, v obci Jeníkov (547816), 

katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemku trvalý travní plocha, o výměře 74m2. Jehož 

oddělením vznikne, dle geometrického plánu číslo 540-1109/2022, pozemek parcelní číslo 93/16, v obci Jeníkov 

(547816), katastrální území Jeníkov u Hlinska (658359), druh pozemku trvalý travní plocha, o výměře 74m2. 

Přičemž cena za m2 se stanovuje na 25Kč s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem pozemku spojené. 

 

 

Usnesení ZO č. 45/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zakázku na „Opravu havarijního stavu ČS na ČOV Jeníkov“ dodavateli  

VODA CZ s.r.o. IČO 25969692 dle cenové nabídky ze dne 9. 8. 2022. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Jeníkov a firmou VODA.CZ na akci  „Opravu 

havarijního stavu ČS na ČOV Jeníkov“. 

 

 

Usnesení ZO č. 46/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu finančního výboru 2/2022 bez udělení opatření. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zprávu kontrolního výboru 2/2022 bez udělení opatření. 

 

 

Usnesení ZO č. 47/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje záměr zahradních úprav svahu k parkovišti u hřbitova a v okolí Piety na 

parc. č. 87/10 v k.ú. Jeníkov, dle návrhu Lukáše Kamaráda. 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje zakázku „zahradních úprav svahu k parkovišti u hřbitova a v okolí Piety 

na parc. č. 87/10 v k.ú. Jeníkov“, Lukášovi Kamarádovi dle dodané cenové nabídky ze dne 9. 8. 2022. A 

pověřuje starostu obce objednáním výše uvedené zakázky. 

 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty obce o chystané výmalbě kaple sv. Václava a nátěru 

dřevěných dveří a okenic v průčelí kaple a pořízení nového koberce. 

 

 

Usnesení ZO č. 48/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje dar pro skautské středisko Kameničky, ve výši 3 000Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


