
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 8/2018 ze dne 3.10.2018 

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. 8/1/2018 

 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/2/2018 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/3/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/44 o celkové 
výměře 880 m2  za cenu 880 000,- Kč bez DPH zájemci č. 8, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 8/4/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/45 o celkové 
výměře 885 m2  za cenu 885 000,- Kč bez DPH zájemci č. 4, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/5/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/46 o celkové 
výměře 885 m2  za cenu 885 000,- Kč bez DPH zájemci č. 2, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/6/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/48 o celkové 
výměře 785 m2  za cenu 785 000,- Kč bez DPH zájemci č. 11, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/7/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/52 o celkové 
výměře 856 m2  za cenu 856 000,- Kč bez DPH zájemci č. 15, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/8/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/53 o celkové 
výměře 856 m2  za cenu 856 000,- Kč bez DPH zájemci č. 13, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/9/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/54 o celkové 
výměře 917 m2  za cenu 917 000,- Kč bez DPH zájemci č. 10, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/10/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/55 o celkové 
výměře 871 m2  za cenu 871 000,- Kč bez DPH zájemci č. 5, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 

 



Usnesení č. 8/11/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/56 o celkové 
výměře 855 m2  za cenu 855 000,- Kč bez DPH zájemci č. 14, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/12/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/59 o celkové 
výměře 901 m2  za cenu 901 000,- Kč bez DPH zájemci č. 6, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/13/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/60 o celkové 
výměře 887 m2  za cenu 887 000,- Kč bez DPH zájemci č. 1, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/14/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/61 o celkové 
výměře 885 m2  za cenu 885 000,- Kč bez DPH zájemci č. 3, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/15/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/62 o celkové 
výměře 880 m2  za cenu 880 000,- Kč bez DPH zájemci č. 9, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/16/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/63 o celkové 
výměře 855 m2  za cenu 855 000,- Kč bez DPH zájemci č. 12, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/17/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prodeji pozemku k výstavbě RD p.č. 527/66 o celkové 
výměře 880 m2  za cenu 880 000,- Kč bez DPH zájemci č. 7, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 8/18/2018 
Zastupitelstvo obce Jivina po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o úvěru 
č.0494950179/LCD a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 

Usnesení č. 8/19/2018 
Usnesení zastupitelstva obce o rozpočtovém opatření č. 7, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 8/20/2018 
 
Zastupitelstvo obce Jivina projednalo návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu 
Jivina v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 
takto: 
 

I. rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení změny č. 1 územního plánu Jivina 
      z vlastního podnětu podle § 55a odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována 
      zkráceným postupem, s tímto obsahem: 
 -    prověření trasy veřejně prospěšné stavby, která je ve vydané územně plánovací 
      dokumentaci vedena na pozemku parc. č. 527/44 v k.ú. Jivina (zastavitelná plocha Z1 
      „U Trávníku“, bydlení v rodinných domech – městské a příměstské - BI), 
-     případnou změnou může dojít ke zrušení čerpací stanice odpadních vod včetně 
      přivaděče (VPS) na pozemku parc.č. 527/44 k.ú. Jivina. Ostatní vedení technické 
      infrastruktury by bylo navrženo v trase budoucí komunikace parc.č. 527/68 k.ú. Jivina 
      (viz. návrh geometrického plánu č. 383-41/2018). 
 
      Změna č. 1 územního plánu Jivina nevyžaduje zpracování variant. 
 

II. určilo člena zastupitelstva Ing. Vladimíra Eichlera spolupracovat s pořizovatelem změny 
      č.1 územního plánu Jivina v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, 
 

III. pověřuje starostu obce Tomáše Pytlouna k podání žádosti o pořízení změny č. 1 
     územního plánu Jivina na Městský úřad Mnichovo Hradiště. 
     Podle stanoviska příslušného orgánu přírody a krajiny č.j. 122942/2018/KUSK ze dne 
     02.10.2018 je vyloučen významný vliv změny č.1 územního plánu Jivina na evropsky 
     významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
     Podle stanoviska příslušného úřadu k posuzování vlivu na životní prostředí č.j. 
     122942/2018/KUSK ze dne 02.10.2018 změna č.1 územního plánu Jivina nepodléhá 
     posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA). 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/21/2018 
Usnesení zastupitelstva obce o podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště z programu 
MMR – obnova venkova 2019 s minimální spoluúčastí 30%, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 

Usnesení č. 8/22/2018 
Usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení Záměru prodeje pozemku,  druh pozemku: ostatní 
plocha, v katastrálním území: Jivina, p.č. 634/2 o výměře 289 m2, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

 
 

 

 

 

                                                                                               Tomáš Pytloun 
                                                                                                 starosta obce Jivina 


