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Výpis zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí, 

konaného dne 7. 12. 2022 
 

 
 
Rekapitulace přijatých usnesení:  
 
Usnesení č. 1  
Zastupitelstvo obce Jestřebí určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Bořka p. Michala   
Kasapovského, zapisovatelem p. Petra Ryšavého. 
 
Usnesení č. 2  
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje následující program jednání:  
  1. Zahájení, prezence 
  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
  3. Schválení programu  
  4. Informace starosty  

5. Rozpočet na rok 2023 
6.Střednědobý výhled rozpočtu na 2024 - 2025  
7. Různé 

     
 
Usnesení č. 3  
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje rozpočet obce Jestřebí na rok 2023 jako    vyrovnaný, 
s celkovými příjmy ve výši 2 834 000,- Kč a celkovými výdaji ve výši      2 834 000,- Kč. 
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou „seskupení položek“ podle platné rozpočtové skladby, tak 
jak jsou uvedeny v základní verzi schváleného rozpočtu. 
 
Usnesení č. 4  
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 
2024 až 2025 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 5a)  
Zastupitelstvo obce Jestřebí rozhodlo poskytnout Mateřské škole Slavoňov finanční dar ve 
výši 3 000,- Kč, a to ještě do konce roku 2022, v souladu s předloženým návrhem darovací 
smlouvy.  
 
Usnesení č. 5b) 
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje obnovu webových stránek od firmy Obec   informuje. 
 
Usnesení č. 5c) 
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje inventarizační komisi ve složení – předseda – Jiří 
Bořek, členové komise – Michal Kasapovský, Miloslava Flégrová, Josef Švorc a schvaluje 
termín uskutečnění inventarizace na 29. a 30. 12. 2022 
 
Usnesení č. 5d) 
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje návrh č. 3 na obnovu kanceláře a knihovny pro 
veřejnost. 
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Usnesení č. 5e) 
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje úpravu směrnice pro zadávání veřejných   zakázek 
malého rozsahu. 
 
Usnesení č. 5f) 
Zastupitelstvo obce Jestřebí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

− Neuvolněný zastupitel vykonávají funkci starosty 17.600,- Kč 

− Neuvolněný zastupitel vykonávající funkci 1. místostarosty 5.250,- Kč 

− Neuvolněný zastupitel vykonávající funkci 2. místostarosty 5.250,- Kč 

− Neuvolněný zastupitel vykonávající funkci předsedy výboru 1.200,- Kč 

− Neuvolněný zastupitel vykonávající funkci člena výboru 1.000,- Kč 
Zastupitelstvo obce Jestřebí dále stanoví, že tyto odměny se budou poskytovat    měsíčně 
s účinností od 1. 1. 2023 
 
Usnesení č. 5g) 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jestřebí v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákon o obcích stanoví, že 
výkon funkce člena výboru zastupitelstva bude fyzické osobě, která není        zastupitelem, 
poskytována měsíční odměna ve výši 500,- Kč a to s účinností od 1. 1. 2023. 
 
Usnesení č. 5h) 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje montáž generálního systému v Domě hasičů. 
 
 
Usnesení č.6  
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje úpravy rozpočtu 2022 ve znění předneseného návrhu. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2022 
 
Vyvěšeno dne:  


