Obec J I V N O,
373 71

Jivno 34
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno
Zápis
z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 1. března 2021 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 jsou přítomni 3 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Pavel Halámka, Zdeněk Jarolím, Lukáš Šanda, Josef Šimek, Jaroslav Staněk
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. 55/XVII/2021:
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. 55/XVII/2021 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:
-

Seznámení se závěrečným vyúčtováním poskytnuté dotace

-

Žádost o dokrytí dotace

-

Žádost o dotaci na rok 2021

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy nebo doplnění.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 56/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
C) Program:
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod
C) Bod

I.
Schválení záměru na pronájem vodohospodářského majetku.
II. Schválení dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi Obcí Jivno a Marius Pedersen a.s.
III. Schválení podání žádosti o dotaci ze SFŽP - vodojem
IV. Rozpočtové opatření
V. Seznámení se závěrečným vyúčtováním poskytnuté dotace
VI. Žádost o dokrytí dotace
VII. Žádost o dotaci na rok 2021
VIII. Diskuse
IX. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 56/XVII/2021 bylo schváleno
C) Bod I.

Schválení záměru na pronájem vodohospodářského majetku.

Přesedající seznámil zastupitelstvo s dodatkem č. 21 mandátní smlouvy uzavřené dne 31.3.1994. Rozšiřuje se
předmět smlouvy o následující majetek:
- „Jivno prodloužení vodovodu“ na pozemcích p.č. 3675/8, 3675/26, 3675/25, 4258/5, 3665/33, 3665/7,
3665/15, 3675/39, 3675/36, 4258/24, 3665/37, 3665/41, 3665/31, 3681/2, 3665/39, 3641/2, 3681/3, 3638/2
v katastrálním území Jivno.
a
- „Jivno prodloužení vodovodu“ na pozemcích p.č. 3756/6, 3756/21, 3753/3, 3751/42, 3751/9, st. 279 v
katastrálním území Jivno, souřadnice x= 1164545, y= 748893 až x= 1164603 , y= 748779
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 57/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje záměr 01/2021, který byl vyvěšen dne 12.2.2021 a sejmut 1.3.2021 a
dodatek č. 21 mandátní smlouvy uzavřené dne 31.3.1994 mezi Obcí Jivno a Čevakem a.s. IČ: 60849657.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 57/XVII/2021 bylo schváleno
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C) Bod II.

Schválení dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi Obcí Jivno a Marius Pedersen a.s.

Přesedající seznámil zastupitelstvo s uvedenou dohodou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 58/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi Obcí Jivno a Marius
Pedersen a.s.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 58/XVII/2021 bylo schváleno
C) Bod III. Schválení podání žádosti o dotaci ze SFŽP – vodojem
Přesedající seznámil zastupitelstvo se žádostí. Jedná se o žádost z grantového programu SFŽP (dotace až 80%
uznatelných nákladů) a spolufinancování z vlastních prostředků.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 59/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 – 2022 s názvem
"Jivno – rozšíření kapacity stávajícího vodojemu 40m3“ a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí
a Zásady podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 59/XVII/2021 bylo schváleno
C) Bod IV.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 01/2021
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 60/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 01/2021.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 60/XVII/2021 bylo schváleno
C) Bod V. Seznámení se závěrečným vyúčtováním poskytnuté dotace
Předsedající seznámil zastupitele se závěrečným vyúčtováním poskytnuté příjemci dotace:
DSO Pod Babou, IČ: 05382751, na projekt: „Zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Adamov, Hůry,
Jivno a Libníč linkami autobusové dopravy v roce 2020“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 61/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace příjemci dotace:
DSO Pod Babou, IČ 05382751.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 61/XVII/2021 bylo schváleno
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C) Bod VI.

Žádost o dokrytí dotace

Předsedající seznámil zastupitele se žádostí o poskytnutí neinvestičního příspěvku příjemci dotace:
DSO Pod Babou, IČ: 05382751, na projekt: „Zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Adamov, Hůry,
Jivno a Libníč linkami autobusové dopravy. Jedná se o dokrytí nákladů za rok 2020 na dopravní obslužnost v částce
17.458, 68Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 62/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje dokrytí nákladů ve výši 17.458,62 Kč za rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 62/XVII/2021 bylo schváleno
C) Bod VII. Žádost o dotaci na rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele se žádostí o poskytnutí dotace příjemci dotace:
DSO Pod Babou, IČ: 05382751, na projekt: „Zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Adamov, Hůry,
Jivno a Libníč linkami autobusové dopravy v roce 2021“v částce 184 000,-Kč a s veřejnoprávní smlouvou na
uvedenou dotaci.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 63/XVII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje žádost o poskytnutí dotace příjemci dotace:
DSO Pod Babou, IČ: 05382751, na projekt: „Zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Adamov,
Hůry, Jivno a Libníč linkami autobusové dopravy v roce 2021“, v částce 184 700,-Kč a veřejnoprávní smlouvu.

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 63/XVII/2021 bylo schváleno
C) Bod VIII.
-

Diskuse

p. Staněk: požádal o provedení terénních úprav po dokončení prací na připojení vrtu
p. Halámka: jarní úklid bude proveden 8.4.2021 a přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad od 8.4. do
11.4.2021

C) Bod IX.

Závěr

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

Zápis byl vyhotoven dne 2. března2021
Zapisovatel :

Lukáš Šanda

Ověřovatelé :

Josef Šimek

……………………………………….………………

Jaroslav Staněk

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 3. března 2021

………..……………………………………………..

……………………………….……….…………….
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