Obec J I V N O,
373 71

Jivno 34
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno
Zápis
z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 3. května 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 23.dubna 2021 do 3.května 2021. 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, Jaroslav Staněk
Josef Šimek - omluven
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Přesedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Staňka a Zdeňka Jarolíma, zapisovatelem Lukáše Šandu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 64/XVIII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Staňka a Josefa Šimka, zapisovatelem Lukáše
Šandu.
Výsledek hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 64/XVIII/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:
-

Schválení kupní smlouvy S 879/19 na koupi pozemků - Malý Mrhal.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy nebo doplnění.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 65/XVIII/2021:
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.

Projednání smlouvy o převodu dokončených stavebních objektů.
Odsouhlasení vyřazení části komunikace 7C - spojka u obecního úřadu z kategorie MK
Schválení smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu
„Jivno, K 4097/8 - úprava NN“, číslo smlouvy CB-001030060575/002-ELSS s firmou: EG.D,a.s. se sídlem:
Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno ,IČ: 280 85 400

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

Schválení prodeje pozemků dle záměru č. 02/2021
Rozpočtové opatření
Schválení kupní smlouvy S 879/19 na koupi pozemků - Malý Mrhal.
Diskuse
Závěr

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 65/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod I.

Projednání smlouvy o převodu dokončených stavebních objektů.

Přesedající seznámil zastupitelstvo se smlouvou o převodu dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci
stavby „I/34 Lišov – Vranín“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 66/XVIII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvou o převodu dokončených stavebních objektů vybudovaných
v rámci stavby „I/34 Lišov – Vranín“. Jedná se o stavební objekt SO 126 MK Samoty.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalším úkonům a podpisem smluv.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 66/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod II.

Odsouhlasení vyřazení části komunikace 7C - spojka u obecního úřadu z kategorie MK

Přesedající seznámil zastupitelstvo s uvedeným návrhem. Jedná se o vyřazení části úseku místní komunikace 7C spojka před obecním úřadem – před autobusovou zastávkou z kategorie MK. Je to z důvodu prostorového
uspořádání autobusové zastávky a úpravy pasportu dopravního značení.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 67/XVIII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje vyřazení části komunikace 7C z kategorie MK.
Výsledek hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 67/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod III.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro stavbu
„Jivno, K 4097/8 - úprava NN“, číslo smlouvy CB-001030060575/002-ELSS 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. 68/XVIII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelu
NN pro stavbu „Jivno, K 4097/8 - úprava NN“, číslo smlouvy CB-001030060575/002-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.
Výsledek hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 68/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod IV.

Schválení prodeje pozemků dle záměru č. 02/2021

Předsedající seznámil zastupitele se záměrem směny pozemků. Jednotlivě probral pozemky dle katastrálních čísel.
Záměr 02/2021 byl vyvěšen na úřední desce v termínech od 14.4.2021 do 3.5.2021. V uvedených termínech byl
vyvěšen i na elektronické úřední desce.
Prodej pozemku p.č.: 3989/2 o výměře 80m2 a část pozemku 4249/4 o výměře 5m2 za dohodnutou cenu 50,-Kč za
1m2. Ve smlouvě bude uvedena podmínka vybudování na hranici mezi pozemky 3989/2 a 4249/24 opěrné zdi.
Prodej pozemků p.č.: 4110/69 o výměře 16m2 za účelem vypořádání skutečně užívaných pozemků za částku 100,4249/24Kč za 1m2.
Smlouvu a vklad do katastru bude hradit kupující.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 69/XVIII/2021:
Prodej pozemku p.č.: 3989/2 o výměře 80m2 a část pozemku 4249/4 o výměře 5m2 za dohodnutou cenu 50,Kč za 1m2. Ve smlouvě bude uvedena podmínka vybudování na hranici mezi pozemky 3989/2 a 4249/24
opěrné zdi.
Prodej pozemků p.č.: 4110/69 o výměře 16m2 za účelem vypořádání skutečně užívaných pozemků za částku
100,-Kč za 1m2.
Smlouvu a vklad do katastru bude hradit kupující.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalším úkonům a podpisem smluv.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 69/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod V.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 03/2021
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Stránka 3 z 4

Návrh usnesení č. 70/XVIII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 03/2021.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 70/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod VI.

Schválení kupní smlouvy S 879/19 na koupi pozemků - Malý Mrhal.

Předsedající seznámil zastupitele smlouvou na koupi pozemků – Malý Mrhal od Lesů České republiky , s.p.
Jedná se o pozemky:
1526/78 o výměře 18m2, vodní plocha, 1526/79 o výměře 50m2, vodní plocha, 1526/80 o výměře 21m2, vodní
plocha, 1526/81 o výměře 167m2, vodní plocha
Vše v katastrálním území Hlincová Hora.
Za dohodnutou cenu 20.000,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 71/XVIII/2021:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje koupi pozemků: 1526/78 o výměře 18m2, vodní plocha
1526/79 o výměře 50m2, vodní plocha
1526/80 o výměře 21m2, vodní plocha
1526/81 o výměře 167m2, vodní plocha,
Vše v katastrálním území Hlincová Hora. Za dohodnutou cenu 20.000,-Kč
Prodávající: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalším úkonům a podpisem smluv.

Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 71/XVIII/2021 bylo schváleno
C) Bod VII. Diskuse
V rámci diskuse byly projednány rozpracované projekty-odkanalizování a vodovod Vyhlídky, řešení pasportu DZ, změna
územního plánu.

C) Bod VIII. Závěr
Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.50 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 4. května 2021
Zapisovatel :

Lukáš Šanda

………..……………………………………………..

Ověřovatelé :

Zdeněk Jarolím

……………………………………….………………

Jaroslav Staněk

………………………………………………………

Starosta :

Pavel Halámka
dne 6. května 2021

……………………………….……….…………….
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