Obec J I V N O,
373 71

Jivno 34
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno
Zápis
z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 7. prosince 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 28. listopadu 2020 do 7.prosince 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. 44/XVI/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. 44/XVI/2020 bylo schváleno
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C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Požádal o rozšíření programu o bod Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2025, jako bod IV.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 45/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

C) Bod VII.
C) Bod VIII.

C) Bod IX.
C) Bod X.
C) Bod XI.

Rozpočtové opatření
Projednání ceny vodného a stočného
Schválení rozpočtu
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025
Inventury
Projednání vyhlášky obce „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
Projednání vyhlášky obce „O nočního klidu“.
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu „Jivno, K 4112/4 úprava NN“, číslo smlouvy CB-014330054403/001s firmou: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400
Dodatek č. 12 smlouvy o dílo č. 61076/06 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, uzavřenou
s firmou Marius Pedersen a.s.
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 45/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod I.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.10/2020 a č. 11/2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 46/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 a 11/2020.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 46/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod II.

Projednání ceny vodného a stočného

Předsedající seznámil zastupitele s připravenou kalkulací vodného a stočného pro rok 2021.
Vodné:
40,91 Kč bez DPH, 45,00 Kč včetně DPH
Stočné:
30,00 Kč bez DPH, 33,00 Kč včetně DPH
Celkem: 70,91 Kč bez DPH, 78,00 Kč včetně DPH
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení č. 47/XVI/2020:
Stanovená cena vodného a stočného pro rok 2021 bude: 70,91 bez DPH , tj. 78,00 Kč včetně 10%DPH za 1m3.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 47/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod III.

Schválení rozpočtu

Přesedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021. Návrh byl vyvěšen na úřední desce od 18.11.2020
do 7.12.2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 48/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje rozpočet na rok 2021 dle původního vyvěšeného návrhu ve výši příjmů
5.643.000,-Kč a výdajů 5.622.000,-Kč. Rozpočet je schválen jako přebytkový.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 48/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod IV.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025

Přesedající seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2025. Návrh byl vyvěšen
na úřední desce od 18.11.2020 do 7.12.2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 49/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje rozpočet na rok 2022 - 2025 dle původního vyvěšeného návrhu.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 49/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod V.

Inventury

Přesedající seznámil zastupitelstvo s Plánem inventur, s návrhem inventarizační komise.
Inventury se budou řídit Směrnicí č. 08/2018 o inventarizaci.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 50/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí Plán inventur a komisi ve složení:
Předseda komise: Zdeněk Jarolím
Členové komise: Josef Šimek, Lukáš Šanda, Jaroslav Staněk
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod VI. Projednání vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předsedající seznámil zastupitele s uvedenou vyhláškou obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 51/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 51/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod VII. Projednání vyhlášky obce „O nočního klidu“.
Předsedající seznámil zastupitele s uvedenou vyhláškou obce č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 52/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020 „O nočním klidu“
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 52/XVI/2020 bylo schváleno
C) Bod VIII. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu „Jivno, K 4112/4 - úprava
NN“, číslo smlouvy CB-014330054403/001s firmou: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400
Předsedající seznámil zastupitelstvo s uvedenou smlouvou. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 19. 11. 2020 do
7. 12. 2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení č. 53/XVI/2020:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu
„Jivno, K 4015/2 a 4005/2 - úprava NN“, číslo smlouvy CB-014330051303/001 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.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/XVI/2020 bylo schváleno
C)Bod VIII.

Dodatek č. 12 smlouvy o dílo č. 61076/06 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, uzavřenou
s firmou Marius Pedersen a.s.

Předsedající seznámil zastupitele s uvedeným dodatkem smlouvy na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu
uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 54/XVI/2020
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje dodatek č. 12 smlouvy dílo č. 61076/06 na sběr, svoz a odstranění
komunálního odpadu, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.
Pověřuje starostu k dalším úkonům a podpisu uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 54/XVI/2020 bylo schváleno
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C) Bod XII.

Diskuse

Do diskuse se přihlásil pan Halámka a jelikož bylo toto zastupitelstvo v tomto roce poslední, poděkoval všem za
práci v roce 2020.
C) Bod XII. Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 20.20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 8. prosince 2020
Zapisovatel :

Lukáš Šanda

……………………………………………………..

Ověřovatelé :

Jaroslav Staněk

……………………………………….………………

Josef Šimek

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 10. prosince 2020

……………………………………….…………….
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