
OBEC JIVINA 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Jivina 
 

č. 1/2023 ze dne 25.1.2023 
Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Usnesení č. 1/1/2023 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 1/2/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 1/3/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o zamítnutí nabídky odkupu pozemků, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 1/4/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o revokaci usnesení č. 9/3/2022, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení č. 1/5/2023 
Usnesení zastupitelstva obce schválení uzavření smlouvy s firmou s firmou Ing. Petr Švíka, 
IČO: 44059736, DIČ:CZ6704131280, Malátova 7, 586 01 Jihlava, na přípravu projektové 
žádosti, dokončení a podání žádosti o dotaci, administrace projektu, organizace výběrového 
řízení na zhotovitel, změnová řízení na základě požadavku objednavatele nebo API, 
monitoring projektu po dobu 5-ti let a pověření starosty podpisem smlouvy, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 

Usnesení č. 1/6/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatný 
převod pozemku s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 11, Praha 5, týká se části pozemku p.č. 678/3 na kterých jsou 
vybudovány chodníky a pověření starosty podpisem smlouvy, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 

Usnesení č. 1/7/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení uzavření Smlouvy registrační č. 
22/006/19210/420/095/003633 na akci „Rozšíření mobiliáře obce Jivina“ a pověření starosty 
podpisem smlouvy, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení č. 1/8/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení navýšení cen za prodej palivového dřeva na 850,- 
Kč/m3, samovýrobou na 300,- Kč/m3, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 



 

 

 

 

 

 

V Jivině dne 31.1.2023 

 

 

 

  

Ing. Vladimír Eichler       Jaroslav Hradiský 

  starosta obce Jivina                    místostarosta obce Jivina 


