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

Zastupitelstvo obce Jivno

Zápis
z XIII. 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 9. července 2020 do 20. července 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 Josefa Šimka a Jaroslava Staňka, zapisovatelem Lukáše Šandu. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 26/XIII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovateli zápisu Josefa Šimka a Jaroslava Staňka, zapisovatelem Lukáše
Šandu
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/XIII/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 nebo doplnění.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 27/XIII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Program:
C) Bod I.
C) Bod II.
C) Bod III.

Schválení nabídky a smlouvy o dílo na opravu návesního rybníčku – Stávek.
Projednání územní působnosti MAS Hlubocko – Lišovsko pro dotační období 2020 – 2027
Rozpočtové opatření
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C) Bod IV.
C) Bod V.

Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/XIII/2020 bylo schváleno
C) Bod I.

Schválení nabídky a smlouvy o dílo na opravu návesního rybníčku – Stávek.

Přesedající seznámil zastupitelstvo se závěry výběrové komise.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 28/XIII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje nabídku firmy Pokrývka spol. s r.o.. Hodnota zakázky je 481.296,-Kč bez
DPH. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu k jejímu podpisu a dalším úkonům.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/XIII/2020 bylo schváleno
C) Bod II.

Projednání územní působnosti MAS Hlubocko – Lišovsko pro dotační období 2020 – 2027

Přesedající seznámil zastupitelstvo s uvedeným materiálem.
Návrh usnesení č. 29/XIII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje zařazení území obce Jivno do území působnosti Místní akční skupiny
Hlubocko – Lišovsko o.p.s. pro období 2021 – 2027“
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/XIII/2020 bylo schváleno
C) Bod III.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 06/2020
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 30/XII/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 06/2020.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 30/XII/2020 bylo schváleno
C) Bod IX.

Diskuse

Do diskuse se přihlásil p. Staněk s otázkou, jaká je situace kolem vrtu na Vyhlídkách.
Odpověď p. Halámky: vybrali jsme tři firmy k oslovení pro výběrové řízení, zpracovává se zadání pro výběr. Žádost o
dotaci ze SFŽP je akceptovaná, čekáme na rozhodnutí, kdy a kolik finančních prostředků dostaneme.
Dále se do diskuse se přihlásil p. Halámka:
Od tohoto týdne budou zahájeny práce na vodovodním řádu od vodojemu.
Vrátím se k páteční akci. Odpolední akce pro děti proběhla dle mého názoru v klidu, bylo i dost dětí z Jivna. Večer dle
informací bylo lidí míň, než se předpokládalo. Ale bylo to počasím. Jeden občan si mi telefonicky a poté i SMS zprávou
stěžoval na rušení nočního klidu. Jméno nebudu uvádět do zápisu.
Chci zdůraznit, že uvedenou akci nemůžeme povolit ani zakázat. Jedná se o soukromou akci na soukromém
pozemku. Jediné, co jsme udělali my, zastupitelé, jsme povolili zkrácení doby nočního klidu. Loňský rok se podobná
akce konala také, pouze bez našeho souhlasu se zkrácením doby nočního klidu. Pořadatel, jak jsem se dozvěděl, dostal
správní pokutu 500,-Kč a naše obec zaplatila za správní řízení poplatek 1.200,-Kč.
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C) Bod X.

Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.35 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 23. července 2020
Zapisovatel :

Lukáš Šanda

………..……………………………………………..

Ověřovatelé :

Josef Šimek

……………………………………….………………

Jaroslav Staněk

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 23. června 2020

……………………………………….…………….
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