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

Zastupitelstvo obce Jivno

Zápis
z XII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 15. června 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 5. června 2020 do 15. června 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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 - omluven
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Přesedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lukáše Šandu a Zdeňka Jarolíma, zapisovatelem Jaroslava Staňka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 16/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovateli zápisu Lukáše Šandu a Zdeňka Jarolíma, zapisovatelem
Jaroslava Staňka.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/XII/2020 bylo schváleno
C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 17/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
C) Program:
C) Bod I.
C) Bod II.

Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
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C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

C) Bod IX.
C) Bod X.

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019
Přijetí nápravných opatření
Schválení nabídky a smlouvy o dílo na opravu komunikací
Rozpočtové opatření
Schválení obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů
Schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/XII/2020 bylo schváleno
C) Bod I.

Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným materiálem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 18/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí uvedenou zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/XII/2020 bylo schváleno

C) Bod II.

Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019

Předsedající seznámil zastupitele s účetní závěrkou za rok 2019.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko ani námitky nebyly
sděleny.
Návrh usnesení č. 19/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/XII/2020 bylo schváleno

C) Bod III.

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019

Přesedající seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem za rok 2019.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce od 27.5.2020. Dne 2.3.2020 proběhla kontrola
hospodaření obce Jivno s tím, že byly zjištěny drobné nedostatky. Obec je povinna přijmout opatření k nápravě a
zjištěné0nedostatky0napravit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko ani námitky nebyly
sděleny.
Návrh usnesení č. 20/XII/2020:
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Zastupitelstvo obce Jivno projednalo Závěrečný účet obce Jivno a souhlasí s celoroční hospodařením obce
Jivno za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Jivno přijímá tato opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 – nedostatky budou odstraněny do 31.08.2020 takto: obec bude dodržovat
vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, konkrétně ustanovení: § 22

Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/XII/2020 bylo schváleno

C) Bod IV.

Přijetí nápravných opatření

Přesedající seznámil zastupitelstvo s nápravnými opatřeními ze závěrů výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 21/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje nápravné opatření.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/XII/2020 bylo schváleno
C) Bod V.

Schválení nabídky a smlouvy o dílo na opravu komunikací.

Přesedající seznámil zastupitelstvo se závěry výběrové komise.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 22/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje nabídku firmy Strabag a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
a dalším úkonům.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/XII/2020 bylo schváleno
C) Bod VI.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 05/2020
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 23/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 05/2020.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/XII/2020 bylo schváleno

C) Bod VII. Schválení obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů
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Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným zněním vyhlášky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 24/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje vyhlášku č. V 014/2020 o místním poplatku ze psů
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/XII/2020 bylo schváleno

C) Bod VIII. Schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným zněním vyhlášky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 25/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje vyhlášku č. V 015/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/XII/2020 bylo schváleno

C) Bod IX.

Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil
C) Bod X.

Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.50 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 19. června 2020
Zapisovatel :

Jaroslav Staněk

………..……………………………………………..

Ověřovatelé :

Lukáš Šanda

……………………………………….………………

Zdeněk jarolím

………………………………………………………

Pavel Halámka
dne 20. června 2020

……………………………………….…………….

Starosta :
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