
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 7/2018 ze dne 29.8.2018 

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. 7/1/2018 

 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/2/2018 

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

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

Usnesení č. 7/3/2018 

 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina ohledně zástavního práva, včetně zákazu zcizení a 
zatížení  k nově vznikajícímu pozemku p.č. 527/44 v katastrálním území Jivina, který vznikl 
rozdělením pozemků dle geometrického plánu č. 383-41/2018 vyhotovený Petrem Šrytrem, 
IČ 13741560, Nezvalova 1330, Mnichovo Hradiště, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem Ing. Karlem Maděrou pod číslem 371/2018, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/4/2018 

 
Usnesení zastupitelstva obce ke schválení Strategického plánu rozvoje sportu v obci Jivina, 
bylo přijato.  

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/5/2018 

 
Usnesení zastupitelstva o revokaci usnesení č. 3/12/2018 s fyzické likvidaci nepotřebných 
židlí, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/6/2018 

 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o revokaci usnesení č. 5/5/2018, bylo přijato 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 7/7/2018 

 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina ke schválení podání Žádosti o dotaci MŠMT na investiční 
akci “Přístavba MŠ Jivina” z programu 133 310 a závazkem spolufinancování investiční akce v 
minimální 30% výši povinné spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů investiční akce, bylo 
přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 7/8/2018 

 
Usnesení zastupitelstva obce o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě vkladu vodovodního 
řadu v nové zástavbě „U Trávníku II“ Vodovodům a kanalizacím Mladá Boleslav, bylo přijato. 

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



Usnesení č. 7/9/2018 

Usnesení zastupitelstva obce o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-6021608/VB/01 Jivina, 527/59, 
Lokalita 15RD, Obec Jivina, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/10/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina ke schválení Změny územního plánu č. 1, bylo přijato. 
(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 

 

 
 
 

                                                                                               Tomáš Pytloun 
                                                                                                starosta obce Jivina 


