
OBEC JIVINA 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Jivina 
 

č. 2/2023 ze dne 22.2.2023 
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. 2/1/2023 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 2/2/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6  proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 2/3/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Odpisového plánu obce Jivina pro rok 2023, bylo 
přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 2/4/2023 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení dodavatelů na akci „Rozšíření mobiliáře v obci 
Jivina“, na stavební práce a montáž laviček firmu Tomáš Pytloun, IČO:62459635, v ceně vč. 
DPH ve výši 39 930,- Kč, na dodání stolů a laviček firmu Kovofit s.r.o., IČO:05564697, v ceně 
vč. DPH 128 744,-Kč, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení č. 2/5/2023 
Usnesení Zastupitelstva obce o schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
z Fondu obnovy venkova na akci „Výměna autobusové zastávky“, uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a pověření starosty podpisem smlouvy, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 

Usnesení č. 2/6/2023 
Usnesení zastupitesltva obce Jivina o schválení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Jivina pro rok 
2023, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

 

Usnesení č. 2/7/2023 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o neschválení prodeje čedičových kostek, bylo přijato. 
 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení č. 2/8/2023 
Usnesení zastupitesltva obce Jivina přesunutí kontejnerového stání před školní jídelnu, bylo 
přijato 

(hlasování: pro: 4 proti: 1 zdrželi se: 1) 
 

 

 



 

Usnesení 2/9/2023 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o vyhlášení záměru darování obecních pozemků p.č. 
527/72 o celkové rozloze 9 m2 a p.č. 527/70 o celkové rozloze 2 m2, oba pozemky v 
katastrálním území: Jivina, druh pozemků: ostatní plocha, dle GP č. 449-19/2023, bylo 
přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení 2/10/2023 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina o schválení podání žádosti o dotaci na akci “Výměna 
osvětlovacích těles veřejného osvětlení” z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy 
venkova a pověření starosty podáním žádosti, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení 2/11/2023 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina o neschválení podání žádosti o dotaci na akci “Venkovní 
tělocvična”, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 3 proti: 2 zdrželi se: 1) 
 

 

V Jivině dne 28.2.2023 

 

 

 

  

Ing. Vladimír Eichler       Jaroslav Hradiský 

  starosta obce Jivina                    místostarosta obce Jivina 


