
 
 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jiřetín pod Bukovou konaného dne 15.12.2021 

 
 
 

Usnesení č. 20/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2021. 
 
Usnesení č. 21/2021 

Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtový výhled na období 2022 – 2024. 
 
Usnesení č. 22/2021 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  rozpočet pro rok 2022 jako vyrovnaný ve výši příjmů i 
výdajů  10.168,5  tis. Kč. 
 

Usnesení č. 23/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2021. 
 
Usnesení č. 24/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje postup pro prodej   ppč. 7480/1   o výměře 890 m2, 
trvalý travní porost v obci a katastrálním území Jiřetín pod Bukovou   obálkovou 
metodou. 
 
Usnesení č. 25/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného 
břemene služebnosti na ppč. 7505/2, druh ostatní plocha, způsob využití dráha a 
pozemková parcela č. 7060/2, druh trvalý travní porost, oba v katastrálním území a 
obci Jiřetín pod Bukovou ve prospěch oprávněné Správa železnic, státní organizace, 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234 v 
rozsahu vymezeném Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti  č. B 640 156 
150 21. 
 
Usnesení č. 26/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě na ppč. 7027, druh ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace a pozemková parcela č. 7066/1, druh trvalý travní porost, 
oba v katastrálním území a obci Jiřetín pod Bukovou ve prospěch oprávněné Správa 
železnic, státní organizace, sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00, IČO 70994234 v rozsahu vymezeném Smlouvou o zřízení věcného břemene 
služebnosti   č. B 640 157 150 21 a geometrickým plánem číslo 11451253/2021 
zhotoveným Marií Hádkovou dne 21.10.202. 
 
 

 

 

Obec Jiřetín pod Bukovou 
 

 



  
 

 

Usnesení č. 27/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávky Vendulky Všetečkové, bytem Jiřetín 
pod Bukovou 137, ve výši 2530,- Kč za místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
 
                                                    
 
                                                                                    ing. Josef Kucin  
                                                                                             starosta 


