Obec J I V N O,
373 71

Jivno 34
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno
Zápis
z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 29. srpna 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 11.dubna 2022 do 20.dubna 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, Jaroslav Staněk, Josef Šimek, Zdeněk Jarolím

B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Přesedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Staňka a Josefa Šimka, zapisovatelem Lukáše Šandu. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 123/XXVI/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Staňka a Josefa Šimka, zapisovatelem Lukáše
Šandu.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 123/XXVI/2022 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 doplnit
program o body:
-

Schválení darovací smlouvy

-

Zapojení se do krajského dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy nebo doplnění.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 124/XXVI/2022:
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.

C) Bod IV.

C) Bod V.

C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Schválení dodatku smlouvy o dílo na akci: Jivno – rozšíření kapacity stávajícího vodojemu
Rozpočtové opatření
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno,
K 3904/12, – kabel NN”, číslo smlouvy CB-001030076752/006-OMEX s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická
1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno, K 4097/8- úprava
NN”, číslo smlouvy CB-014330060363/001-DVK s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36, Černá pole,
602 00 Brno, IČ: 280 85 400
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno,
K 3998/3, – úprava NN”, číslo smlouvy CB-001030076802/002-ELSS s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická
1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400
Pořízení změny č. 3 územního plánu Jivno
Schválení darovací smlouvy
Zapojení se do krajského programu „My v tom Jihočechy nenecháme“
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 124/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod

I.

Schválení dodatku smlouvy o dílo na akci: Jivno – rozšíření kapacity stávajícího vodojemu

Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným materiálem. Jedná se o dodatek smlouvy č.1. s navýšením ceny
realizovaného projektu o částku 1.548,80Kč. Cena byla kalkulována rozpočtem a je doložena změnovým listem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 125/XXVI/2022:
Zastupitelstvo schvaluje “Dodatek č. 1 smlouvy o dílo“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu a dalším úkonům.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 125/XXVI/2022 bylo schváleno
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C) Bod II.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 06/2022, 07/2022, 08/2022 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 09/2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 126/XXVI/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 06/2022, 07/2022, 08/2022 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 09/2022
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 126/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod III.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno,
K 3904/12, – kabel NN”, číslo smlouvy CB-001030076752/006-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. 127/XXVI/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN
pro stavbu “Jivno, K 3904/12, – kabel NN”, číslo smlouvy CB-001030076752/006-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. 127/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod IV.

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno, K 4097/8- úprava
NN”, číslo smlouvy CB-014330060363/001-DVK 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. 128/XXVI/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno,
K 4097/8- úprava NN”, číslo smlouvy CB-014330060363/001-DVK s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36,
Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 128/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod V.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu “Jivno,
K 3998/3, – úprava NN”, číslo smlouvy CB-001030076802/002-ELSS s firmou: EG.D, a.s. se sídlem: Lidická
1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400

Návrh usnesení č. 129/XXVI/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN
pro stavbu “Jivno, K 3998/3, – úprava NN”, číslo smlouvy CB-001030076802/002-ELSS 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.
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Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 129/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod VI. Pořízení změny č. 3 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. 130/XXVI/2022:
1.

2.

3.

rozhoduje
a) o pořízení změny územního plánu Jivno zkráceným postupem pořízení,
b) o obsahu změny územního plánu Jivno:
- Na pozemcích parc. č. 3751/39, 3756/1 umožnit realizaci sportoviště se zázemím.
- Sjednotit podmínky prostorového uspořádání u ploch určených pro bydlení, resp. maximální možnost
zastavitelnosti sjednotit tak, aby vždy byla stejná.
- Definovat podmínky, co lze realizovat ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa.
- Rozšíření zastavitelné plochy BI.6 na pozemek parc. č. 3904/12 severním směrem, jako náhradu za
rozšíření zastavitelné plochy redukovat plochu BRU.1.
- Rozšíření zastavitelné plochy BI.5, západním směrem na pozemek parc. č. 3763/9, jako náhradu za
rozšíření zastavitelné plochy redukovat plochu BI.5. v severozápadní části na pozemku parc. č. 3763/38.
- Část pozemku parc. č. 4236 (zeleň krajinná) zahrnout do zastavitelné plochy BI.23.
- Změnit využití plochy OV na pozemcích parc. č. 478, 3751/60 v návaznosti na navrhovanou komunikace
DI-MK.1 na využití pro bydlení.
schvaluje
uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle
§ 24 stavebního zákona, pro pořízení změny územního plánu územního plánu Jivno,
určuje
Pavla Halámku, starostu obce, určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny
územního plánu.

Přílohy:
- příkazní smlouva s osobou
§ 24 stavebního zákona
Výsledek hlasování:

splňující

Pro 5

kvalifikační

požadavky

pro

územně

plánovací

činnost

dle

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 130/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod VII. Schválení darovací smlouvy
Předsedající seznámil zastupitelstvo s uvedenou smlouvou. Jedná se o darovací smlouvu ve prospěch Obce Jivno. Darem
je prodloužení vodovodu na pozemcích p.č.4258/5 a 4258/18. Dárcem je pan Miroslav Hlavatý. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 131/XXVI/2022:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje darovací smlouvu na dar: Prodloužení vodovodu na pozemku p.č.4258/5 a
4258/18 v katastrálním území Jivno.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k dalším úkonům a podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 131/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod VIII. Zapojení se do krajského programu „My v tom Jihočechy nenecháme“
Předsedající seznámil zastupitelstvo s uvedeným materiálem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 132/XXVI/2022:
I. bere na vědomí
vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“;
II. schvaluje
1. zapojení obce Jivno do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“,
2. předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 140.000,-Kč na realizaci dotačního programu z
rozpočtu obce na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory,
3. předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku pobírajících
příspěvek na péči z rozpočtu obce, ve výši 24.000,-Kč
4. spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 58.000,- z rozpočtu obce,
5. rozpočtové opatření č. 09/2022 k zajištění financování účasti obce na dotačním programu „My v tom
Jihočechy nenecháme II“.
III. ukládá
Starostovi obce zajistit realizaci části II tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 132/XXVI/2022 bylo schváleno
C) Bod VIII.

Diskuse

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva a za celkovou práci v končícím volebním
období.

C) Bod VIX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.50 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 30. srpna 2022
Zapisovatel :

Lukáš Šanda

………..……………………………………………..

Ověřovatelé :

Josef Šimek

……………………………………….………………

Jaroslav Staněk

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 30. srpna 2022

……………………………….……….…………….
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