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

Zastupitelstvo obce Jivno

Zápis
z X. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 20. ledna 2020 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 10. ledna 2020 do 20. ledna 2020. 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. 1/X/2020:
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. 1/X/2020 bylo schváleno
C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhuje přidat dva body:
1) Záměr 01/2020
2) Schválení nájemní smlouvy
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č.2/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Bod I.
C) Bod II.

Rozpočtové opatření
Schválení dodavatele a smlouvy o dílo
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C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Schválení úpravy odměn zastupitelům
Mimořádné odměny zastupitelů
Schválení podání žádosti o dotace vrt
Schválení podání žádosti o dotace komunikace
Záměr 01/2020
Schválení nájemní smlouvy
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/X/2020 bylo schváleno
C) Bod I.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.12/2019 a č. 13/2019
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č.2/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019 a č. 13/2019.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/X/2020 bylo schváleno
C) Bod II.

Schválení dodavatele a smlouvy o dílo

Přesedající seznámil zastupitelstvo se závěry výběrové komise.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy Demostav s.r.o. a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy a dalším úkonům.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/X/2020 bylo schváleno
C) Bod III.

Schválení úpravy odměn zastupitelům

Nařízením vlády ze dne 9.prosince 2019 se mění nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., a od tohoto datumu nabývá platnost nařízení
vlády č.338/2019 Sb.., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č.
202/2018 Sb.,
Předsedající seznámil zastupitele s novými sazbami odměn dle nové vyhlášky. Změna bude platná od 1.2.2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Po krátké diskusi byl odsouhlasen tento návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. 4/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků hlasuje o odměnách zastupitelů, která bude poskytována od 1.2.2020

starosta

24 000

základ dle
vyhlášky
28 946

místostarosta

22 000

26 051

stávající

návrh

odsouhlaseno

28 000

28 000

26 000

26 000
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člen zastupitelstva s funkcí
předsedy výboru

2 400

2 849

2 840

2 840

člen zastupitelstva bez dalších
funkcí

1 200

1 448

1 440

1 440

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/X/2020 bylo schváleno
C) Bod IV.

Mimořádné odměny zastupitelů

Přesedající seznámil zastupitelstvo s návrhem a §76 zákona 128/2000 o obcích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje mimořádnou odměnu pro:
zastupitele Pavla Halámku ve výši 24 000 Kč za pomoc účetnímu obce a administraci staveb
zastupitele Zdeňka Jarolíma ve výši 22 000 Kč za administraci dotací z krajských fondů pro obec
zastupitele Jaroslava Staňka ve výši 2 800 Kč za zajišťování péče o úklid a zvelebování obce
zastupitele Lukáče Šandu
ve výši 5 600 Kč za zajišťování kultury obce
zastupitele Josefa Šimka
ve výši 5 600 Kč za zajišťování péče o úklid a zvelebování obce
Odměna bude vyplacena s řádnou únorovou odměnou.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/X/2020 bylo schváleno
C) Bod V. Schválení podání žádosti o dotace
Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným návrhem. Jedná se o podání žádosti ze SFŽP – Vystrojení vrtu HV2 –
Vyhlídky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České
republiky. Podpora je určena výhradně na akci: „Posílení zdroje pitné vody pro obec Jivno- Vyhlídky vrt HV-2
připojení vrtu, pozemek p.č. 4233/7, 4233/5, 4233/6 v katastrálním území Jivno a souhlasí se spolufinancováním
projektu ve výši minimálně 20%.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/X/2020 bylo schváleno
C) Bod VI.

Schválení podání žádosti o dotace

Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným návrhem. Jedná se o žádost na dotaci na akci: Oprava povrchu
komunikace UK 17 z grantu vypisovaného JČK.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/X/2020
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového programu JČK a souhlasí se
spolufinancováním projektu ve výši minimálně 30%.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/X/2020 bylo schváleno
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C) Bod VII. Záměr 01/2020
Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným záměrem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/X/2020
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí záměr 01/2020 na pronájem budovy č.p. 14, Hospoda Na Návsi.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/X/2020 bylo schváleno
C) Bod VIII. Schválení nájemní smlouvy
Přesedající seznámil zastupitelstvo s nájemní smlouvou na restauraci.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/X/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje nájemní smlouvu a pověřuje starostu k dalším úkonům a podpisu
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/X/2020 bylo schváleno
C) Bod IX

Diskuse

Do diskuse se přihlásil pan Halámka. Seznámil zastupitele s jednotlivými kroky v souvislosti s ukončením nájmu
restaurace.
C) Bod X.

Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 22. ledna 2020
Zapisovatel :

Radek Šimek

……………………………………………………..

Ověřovatelé :

Lukáš Šanda

……………………………………….………………

Josef Šimek

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 23. ledna 2020

……………………………………….…………….
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