
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 6/2018 ze dne 28.6.2018 

Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona 

č. 101/200 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do úplné 

verze usnesení mohou občané podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, nahlédnout na OÚ v úředních hodinách. 

 

Usnesení č. 6/1/2018 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 6/2/2018 

Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 6/3/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o schválení Směnné smlouvy se Státním pozemkovým 
úřadem ohledně pozemku p.č. 527/54 o celkové výměře 666 m2, za pozemky obce p.č. 570/9 
o celkové výměře 1032 m2 a p.č. 412/8 o celkové výměře 739 m2, s doplatkem Státním 
pozemkovému úřadu ve výši 294 900,- Kč a pověření místostarosty podpisem smlouvy, bylo 
přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/4/2018 

Usnesení zastupitelstva o vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků v k.ú. Jivina: 
p.č. 527/44 o výměře 880 m2 

p.č. 527/45 o výměře 885 m2 

p.č. 527/46 o výměře 885 m2 

p.č. 527/48 o výměře 785 m2 

p.č. 527/52 o výměře 856 m2 

p.č. 527/53 o výměře 856 m2 

p.č. 527/54 o výměře 917 m2 

p.č. 527/55 o výměře 871 m2 

p.č. 527/56 o výměře 855 m2 

p.č.527/59 o výměře 901 m2 

p.č. 527/60 o výměře 887 m2 

p.č. 527/61 o výměře 885 m2 

p.č. 527/62 o výměře 880 m2 

p.č. 527/63 o výměře 855 m2 

p.č. 527/66 o výměře 880 m2, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/5/2018 

Usnesení zastupitelstva ohledně nákupu interaktivní tabule Základní školou, jako investici, 
která bude hrazena z rozpočtu školy, kde část provozního příspěvku ve výši ceny interaktivní 
tabule bude použita na financování investičního pořízení této tabule, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení č. 6/6/2018 

Usnesení zastupitelstva obce o rozpočtovém opatření č. 5, bylo přijato  
 (hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 
 
 

 

                                                                                               Ing. Vladimír Eichler 
                                                                                                místostarosta obce Jivina 


