Obec J I V N O, Jivno 34
373 71
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno

Zápis
z VII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 23. září 2019 od 19:00 hodin.
A) Zahájení zasedání zastupitelstva:
Předsedající schůze, starosta obce pan Pavel Halámka konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jivno zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dnů a to od 13. září 2019 do 23. září 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Pavel Halámka, Zdeněk Jarolím, Lukáš Šanda, Jaroslav Staněk, Josef Šimek

B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Přesedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lukáše Šandu a Josefa Šimka, zapisovatelem Radka Šimka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 57/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovateli zápisu Lukáše Šandu a Josefa Šimka, zapisovatelem
Radka Šimka.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 57/VII/2019 bylo schváleno
C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl
doplnění o body:
- Schválení záměru směny, prodeje a koupě pozemku – Malý Mrhal.
- Revokace části usnesení
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 58/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
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B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Bod I.
C) Bod II.
C) Bod III.
C) Bod IV.
C) Bod V.
C) Bod VI.
C) Bod VII.
C) Bod VIII.

Prodej pozemků
Rozpočtové opatření
Smlouva o vytvoření svazku
Schválení členů valné hromady svazku
Schválení záměru směny, prodeje a koupě pozemku – Malý Mrhal.
Revokace části usnesení
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 58/VII/2019 bylo schváleno
C) Bod I.

Prodej pozemků

Předsedající seznámil zastupitele se záměrem na prodej pozemků. Jednotlivě probral pozemky dle katastrálních
čísel a nechal odsouhlasit výměru a cenu za metr čtvereční. Záměr byl vyvěšen na úřední desce v termínech od
3.9.2019 do 23.9.2019. V uvedených termínech byl vyvěšen i na elektronické úřední desce.
Dále seznámil zastupitele se záměrem koupě pozemků. Jedná se o nákup pozemků k zajištění uložení trubního
vedení. Jednotlivě probral pozemky dle katastrálních čísel a nechal odsouhlasit výměru a cenu za metr čtvereční.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 59/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje prodej pozemků p.č.: 3665/33 ve výměře 1723 m2 a pověřuje starostu k
dalším úkonům a podpisem smlouvy. Podklad pro usnesení je uložen na Obecním úřadě.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 59/VII/2019 bylo schváleno
C) Bod II.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.7/2019 a 8/2019
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 60/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 a 8/2019.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 60/VII/2019 bylo schváleno
C) Bod III.

Smlouva o vytvoření svazku

Předsedající seznámil zastupitele se Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dodatek č. 1, včetně stanov
svazku s názvem „Dobrovolný svazek obcí Pod Babou“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 61/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dodatek č. 1,
včetně stanov svazku s názvem „Dobrovolný svazek obcí Pod Babou“.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 61/VII/2019 bylo schváleno
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C) Bod IV.

Schválení členů valné hromady svazku

Předsedající navrhl za členy valné hromady „Dobrovolný svazek obcí Pod Babou“ Pavla Halámku a Zdeňka Jarolíma.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 62/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje členy valné hromady „Dobrovolného svazku obcí Pod Babou“ starostu
obce Pavla Halámku a místostarostu Zdeňka Jarolíma.

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 62/VII/2019 bylo schváleno
C) Bod V.

Schválení záměru směny, prodeje a koupě pozemků – Malý Mrhal.

Předsedající seznámil zastupitele se záměrem na směnu, prodej a koupi pozemků. Jednotlivě probral pozemky dle
katastrálních čísel, nechal odsouhlasit cenu za metr čtvereční.
Jedná se o vypořádání spoluvlastnického podílu vodní plochy - Malý Mrhal.
Seznam pozemků je uveden jako příloha č. 1 zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 63/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje záměr směny pozemků s doplatkem
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 63/VII/2019 bylo schváleno
C) Bod VI.

Revokace části usnesení

Jelikož nedošlo k prodeji některých schválených pozemků v průběhu roku 2018 revokuje se část usnesení č.
10/XIII/2018 ze dne 26.2.2018 a jedná se o pozemky: 3701/4, 4261/8, 3738/19, 3738/16, 3738/1 a z usnesení
14/XXIV/2018 ze dne 12.3.2018 a jedná se o pozemek 3665/33.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 64/VII/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje částečnou revokaci usnesení 10/XXIII/2018 ze dne 26.2.2018 a
14/XXIV/2019 ze dne 12.3.2018. Jedná se o pozemky 3701/4, 4261/8, 3738/19, 3738/16, 3738/1 a 3665/33.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 64/VII/2019 bylo schváleno
C) Bod VII.

Diskuse

Do diskuse se přihlásil pan Staněk – požádal o možnost svolání schůzky s projektantem výtlačné kanalizace pro část
Vyhlídky.
C) Bod VIII. Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 30. září 2019
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Zapisovatel :

Radek Šimek

……………………………………………………..

Ověřovatelé :

Lukáš Šanda

……………………………………….………………

Josef Šimek

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 30. září 2019

……………………………………….…………….
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