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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 14. 9. 2022  

 

Usnesení ZO č. 49/22 

Zastupitelstvo obce, jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu 

Jeníkov za období 5/2018 - 4/2022 

 

 

Usnesení ZO č. 50/22 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje prodej pozemku č.parc.st. 239 o výměře 37 m2 a dále nově vytvořených 

pozemků dle geometrického plánu vyhotoveným společností Geodetales Chrudim s.r.o., K Májovu 1262, Chrudim, 

č. plánu 547-1163/2022 ze dne 24.8.2022,  č.parc. 692/4 o výměře 46 m2, č.parc. 700/93 o výměře 56 m2 a č.parc. 

706/5 o výměře 26 m2, kú. Jeníkov u Hlinska, včetně všech součástí a příslušenství, práv a povinností, za 

dohodnutou kupní cenu: 

pozemek č.parc.st. 239 za 50,- Kč/m2  

pozemky č.parc. 692/4, č.parc. 700/93 a č.parc. 706/5 za 25,- Kč/m2,  

tj. celkem za kupní cenu celkem 5.050,- Kč (tj. slovy pěttisícpadesátkorunčeských), kupujícím Janě Sádovské, 

Miladě Sádovské, Petře Sádovské, Veronice Sádovské, Michalu Sádovskému a Markétě Stodolové. 

 

- Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje směnu pozemků nově vytvořených dle  geometrického plánu vyhotoveným 

společností Geodetales Chrudim s.r.o., K Májovu 1262, Chrudim, č. plánu 547-1163/2022 ze dne 24. 8. 2022,  tak, 

že: 

do výlučného vlastnictví Obce Jeníkov připadají nově vytvořené pozemky č.parc. 706/4 o výměře 8 m2 a č.parc. 

739 o výměře 4 m2,  kú. Jeníkov u Hlinska, 

do podílového spoluvlastnictví Jany Sádovské, Petry Sádovské, Veroniky Sádovské Michala Sádovského a 

Markéty Stodolové, a Milady Sádovské, připadají nově vytvořené pozemky č.parc.st. 338 o výměře 1 m2, č.parc. 

73/4 o výměře 7 m2 a č.parc. 692/6 o výměře 3 m2,  kú. Jeníkov u Hlinska, 

a to vždy včetně všech součástí a příslušenství, práv a povinností. 

 

Osobní údaje spoluvlastníků a nabývané spoluvlastnické podíly jsou uvedené v listině „Návrh na nabídku odkoupit 

a směnit pozemky dle oznámení uveřejněné obcí Jeníkov ze dne 29. 8. 2022“, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere  na vědomí dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - servisní smlouvě ze dne 16. 5. 2015, mezi 

Příspěvkovou organizací obce, Vodním hospodářstvím obce Jeníkov  a firmou TopolWater, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


