
 
 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jiřetín pod Bukovou konaného dne 18.5.2022 

 
 
 

Usnesení č. 6/2022 

Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou  obce projednalo účetní závěrku obce Jiřetín 
pod Bukovou za rok 2021 sestavenou k 31.12.2021. Zastupitelstvo schválilo účetní 
závěrku obce Jiřetín pod Bukovou včetně výsledku hospodaření za účetní období 
2021. 

 
Usnesení č. 7/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Jiřetín pod Bukovou za rok 2021 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a vyjádřilo 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

                                                  
Usnesení č. 8/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 
 
Usnesení č. 9/2022 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o 
kontokorentním úvěru č. 0961744359/21 s Českou spořitelnou a.s. a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 10/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje postup pro prodej  pozemků: 

- ppč. 7480/1   o výměře 890 m2, trvalý travní porost,  
- ppč. 7105/8   o výměře 454 m2, ostatní plocha,  
- ppč. 7022/9  o výměře 27 m2, ostatní plocha,  

 
- ppč. 7365 o výměře 2456 m2, ostatní plocha, 

ppč. 7366 o výměře 2854 m2, trvalý travní porost, 
ppč. 7367 o výměře 18 m2, ostatní plocha 
 

- ppč. 7147/1 část o výměře 676 m2, trvalý travní porost 
 
to vše v obci a katastrálním území Jiřetín pod Bukovou obálkovou metodou. 
 
 
Usnesení č. 11/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje pro prodej pozemku ppč. 7147/1 část o výměře 220m2, 
trvalý travní porost nejdříve upřednostnit vlastníka ppč. 7144 za cenu 400 Kč/m 
z důvodu umožnění přístupu k jeho nemovitosti. Pokud vlastník ppč. 7144 nabídku 
nevyužije bude pozemek prodán obálkovou metodou. 
 

 

 

Obec Jiřetín pod Bukovou 
 

 



 

 

 

Usnesení 12/2022 

Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou schválilo převod pozemku ppč. 7044/2 
zahrada o výměře 111 m2 v obci a katastrálním území Jiřetín pod Bukovou do svého 
vlastnictví od manželů Aleše Flígra a Renaty Flígrové za kupní cenu ve výši 
400.000,-Kč. 
 
Usnesení 13/2022 

Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou schválilo příspěvek Mikroregionu 
Tanvaldsko na pořízení nemovitosti k realizaci projektu na zpracování odpadů ve výši 
363,- Kč/občan obce.      
 
 
                                                                               
                                                                                  Ing. Josef Kucin  
                                                                                             starosta 
 
 
 
 
 
 
 


