Obec J I V N O,
373 71

Jivno 34
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno
Zápis
z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 17. srpna 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 8. srpna 2020 do 17. srpna 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. 31/XIV/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovatele zápisu Josefa Šimka a Jaroslava Staňka, zapisovatelem
Lukáše Šandu
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31/XIV/2020 bylo schváleno
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C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl
doplnění o body:
Schválení dodatku č.001/2020 ke smlouvě č. 1040016273/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Koupě pozemku
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy nebo doplnění.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 32/XIV/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Program:
C) Bod I.

Schválení nabídky a smlouvy o dílo na akci: JIVNO U ČESKÝCH BUDĚJOVIC PŘIPOJENÍ VRTU HV-2
VYHLÍDKY
C) Bod II. Pořízení změny č. 2 územního plánu Jivno
C) Bod III. Rozpočtové opatření
C) Bod IV. Schválení dodatku č.001/2020 ke smlouvě č. 1040016273/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
C Bod

V.

Koupě pozemku

C) Bod VI. Diskuse
C) Bod VII. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 32/XIV/2020 bylo schváleno
C) Bod I.

Schválení nabídky a smlouvy o dílo na akci: JIVNO U ČESKÝCH BUDĚJOVIC PŘIPOJENÍ VRTU HV-2
VYHLÍDKY
Přesedající seznámil zastupitelstvo se závěry výběrové komise.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 33/XIV/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje nabídku firmy SVH-ProIng s r.o. Hodnota zakázky je 495.593,30 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. 33/XIV/2020 bylo schváleno
C) Bod II.

Pořízení změny č. 2 územního plánu Jivno

Přesedající seznámil zastupitelstvo se žádostí a souvisejícím materiálem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 34/XIV/2020:
1.

bere na vědomí
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stanoviska uvedená v § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona, bez jejichž zohlednění nelze o návrhu
na pořízení změny rozhodnout
2.

rozhoduje
a) o pořízení změny č. 2 územního plánu Jivno zkráceným postupem, a to na žádost p. Stanislava Štindla,
Jivno 36, 373 71 Rudolfov
b) o obsahu změny č. 2 územního plánu Jivno v rozsahu dle žádosti p. Stanislava Štindla na pořízení
změny
c) podmiňuje zpracování změny č. 2 územního plánu Jivno úplnou úhradou nákladů na její zpracování
žadatelem změny

3.

schvaluje
pořizovatele změny č. 2 změny územního plánu Jivno, a to úřad územního plánování – Magistrát města
České Budějovice

4.

určuje
Pavla Halámku zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č.2 územního plánu
Jivno,

5.

ukládá
a) Pavlu Halámkovi, starostovi obce, informovat o výsledku jednání zastupitelstva úřad územního
plánování a spolupracovat s ním při pořízení změny č. 2 územního plánu Jivno
b) Pavlu Halámkovi, starostovi obce, vybrat zpracovatele změny č. 2 územního plánu Jivno v souladu
s příslušnou směrnicí obce Jivno

Přílohy:
- návrh na pořízení změny dle § 55a odst. 2 stavebního zákona
- stanoviska uvedená v § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 34/XIV/2020 bylo schváleno
C) Bod III.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 07/2020
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 35/XIV/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 07/2020.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 35/XIV/2020 bylo schváleno
C) Bod IV. Schválení dodatku č.001/2020 ke smlouvě č. 1040016273/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s uvedenou smlouvou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 36/XIV/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
uložení kabelu NN pro stavbu “kabel NN,uzemnění”, číslo smlouvy CB-1040016273/003 s firmou: E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 280 85 400
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k dalším úkonům při přípravě a uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 36/XIV/2020 bylo schváleno
C) Bod

V.

Koupě pozemku

Koupě pozemku p.č.: 4258/24 o výměře 64m2 za dohodnutou cenu 1.280,-Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 37/XIV/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje koupi pozemku 4258/24 za dohodnutou cenu 1.280,-Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k dalším úkonům a podpisem smluv.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 37/XIV/2020 bylo schváleno
C) Bod VI.

Diskuse

Do diskuse se přihlásil pan Staněk: otevřel znovu problém volně se pohybujících se krav pana Růžičky. Starosta znovu
prověří, jaké kroky můžeme jako úřad použít k tomu, abychom tento problém omezili.

C) Bod VII. Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.25 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 19.srpna 2020
Zapisovatel :

Lukáš Šanda

………..……………………………………………..

Ověřovatelé :

Josef Šimek

……………………………………….………………

Jaroslav Staněk

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 19 srpna 2020

……………………………………….…………….
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