Obec J I V N O,
373 71

Jivno 34
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno
Zápis
z I. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 22.10. 2022 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 17.10.2022 do 24.10.2022. 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, Lukáš Šanda, Marek Mühlstein, Daniel Petříště, Josef Šimek

B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Přesedající navrhl určit ověřovateli zápisu Daniela Petříště a Josefa Šimka, zapisovatelem Marka Mühlsteina. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovateli zápisu Daniela Petříště a Josefa Šimka, zapisovatelem Marka
Mühlsteina
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno
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C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předseda navrhl
přidat další bod programu: Schválení členů valné hromady svazku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Program:

C) Program:
I.
Volba členů finančního výboru
Volba členů kontrolního výboru
II. Rozpočtové změny
III. Schválení dodatku mandátní smlouvy
IV. Schválení nabídky a objednávky na dodávku traktorového nosiče kontejnerů včetně vanového kontejneru
V. Předání klíčů od obecního úřadu a předání obecních razítek
VI. Schválení zástupce pokladníka pro výběr hotovostních plateb
VII. Jednací řád
VIII. Podpisový řád, Razítkový řád
IX. Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
X. Schválení dohody o provedení práce
XI. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu
“Jivno,
K 3756/51, – kabel NN”, číslo smlouvy CB-001030076042/003-OMEX s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36,
Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400
XII. Schválení členů valné hromady svazku
XIII. Diskuse
XIV. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno
C) Bod

I.

Volba členů finančního výboru
Volba členů kontrolního výboru

Předsedající navrhl na členy finančního výboru pana Daniela Petříště a Zdeňka Jarolíma. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Jivno volí členy finančního výboru Daniela Petříště a Zdeňka Jarolíma.
Návrh usnesení č. 3/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno zvolilo za členy finančního výboru Daniela Petříště a Zdeňka Jarolíma.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2022 schváleno
Předsedající navrhl na členy kontrolního výboru pana Radka Smetanu a Moniku Šandovou Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Zastupitelstvo obce Jivno volí členy kontrolního výboru pana Radka Smetanu a Moniku Šandovou
Návrh usnesení č. 4/2022
Zastupitelstvo obce Jivno zvolilo za členy kontrolního výboru pana Radka Smetanu a Moniku Šandovou
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno
Zastupitelům s funkcí člena výboru se přiznává odměna dle vyhlášky od 1.11.2022, ostatním členům výborů se
odměna nepřiznává.

C) Bod II.

Rozpočtové změny

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2022.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2022 bylo schváleno
III.

Schválení dodatku mandátní smlouvy
Přesedající seznámil zastupitelstvo s uvedeným dodatkem č. 22 mandátní smlouvy uzavřené dne 31. 3. 1994, mezi obcí
Jivno a Čevakem a.s.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje Dodatek č. 22 Mandátní smlouvy uzavřené dne 31. 3. 1994 mezi obcí Jivno a
Čevakem a.s.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy a dalším úkonům.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno
IV.

Schválení nabídky a objednávky na dodávku traktorového nosiče kontejnerů včetně vanového kontejneru
Předsedající seznámil zastupitele se závěry komise z otvírání obálek. Komise doporučuje přijmout nabídku firmy
Agrozet České Budějovice a.s.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno nabídku firmy Agrozet České Budějovice a.s. ve výši 498.000,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k zadání objednávky a dalším úkonům.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2022 bylo schváleno
C) Bod VI.

Schválení zástupce pokladníka pro výběr hotovostních plateb

Přesedající navrhl určit zástupcem pokladníka pro výběr hotovostních plateb Lukáše Šandu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení č. 8/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno souhlasí s určením zástupce pokladníka pro výběr hotovostních plateb Lukáše Šandu.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno
C) Bod VII. Jednací řád
Předsedající seznámil zastupitele s Jednacím řádem 01/2022
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje Jednací řád 01/2022 zastupitelstva obce Jivno
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2022 bylo schváleno
C) Bod VIII.

Podpisový řád a Razítkový řád

Předsedající seznámil zastupitele s Podpisovým řádem a Razítkovým řádem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/2022
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje Podpisový řád a Razítkový řád
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno
IX.

Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
Přesedající seznámil zastupitelstvo s uvedeným pověřením.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Po rozpravě bylo rozhodnuto o znění návrhu
usnesení takto:
Návrh usnesení č. 11/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno pověřuje starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření v příjmech v neomezené
výši a ve výdajích do výše 500.000,- Kč na jednotlivou položku rozpočtu s účinností od 24.10.2022.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno
X.

Schválení dohody o provedení práce
Předsedající seznámil zastupitele s uvedenou dohodou o provedení práce pro pana Daniela Petříštěho.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 12/2022
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje dohodu o provedení práce dle § 75 ZP s panem Danielem Petříštěm.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno
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XI.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu
“Jivno,
K 3756/51, – kabel NN”, číslo smlouvy CB-001030076042/003-OMEX s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36,
Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400
Předsedající seznámil zastupitelstvo s uvedenou smlouvou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 13/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN
pro stavbu “Jivno, K 4249/6, – kabel NN”, číslo smlouvy CB-001030076042/003-OMEX s firmou: EG.D, a.s. se
sídlem: Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k dalším úkonům při přípravě a uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno
XII. Schválení členů valné hromady svazku
Předsedající navrhl za členy valné hromady „Dobrovolný svazek obcí Pod Babou“ Pavla Halámku a Lukáše Šandu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje členy valné hromady „Dobrovolného svazku obcí Pod Babou“ starostu obce
Pavla Halámku a místostarostu Lukáše Šandu.

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno
C) Bod XIII. Diskuse

C) Bod XIV. Závěr
Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.40 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 26.10.2022
Zapisovatel :

Marek Mühlstein

……………………………………………………..

Ověřovatelé :

Daniel Petříště

……………………………………….………………

Josef Šimek

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 31.10.2022

……………………………………….…………….

Stránka 5 z 5

