
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 10/2018 ze dne 6.11.2018 

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. 10/1/2018 

 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 10/2/2018 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 10/3/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o revokaci Usnesení č. 8/7/2018 a prodeji pozemku k 

výstavbě RD p.č. 527/52 o celkové výměře 856 m2  za cenu 856 000,- Kč bez DPH zájemci č. 

16, bylo přijato. 

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

 

Usnesení č. 10/4/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o revokaci Usnesení č. 8/8/2018 a prodeji pozemku k 

výstavbě RD p.č. 527/53 o celkové výměře 856 m2  za cenu 856 000,- Kč bez DPH zájemci č. 

17, bylo přijato. 

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

 

 

Usnesení č. 10/5/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina ohledně zástavního práva, včetně zákazu zcizení a 

zatížení  k pozemku p.č. 527/46 v katastrálním území Jivina, bylo přijato. 

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

 

Usnesení č. 10/6/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina ohledně zástavního práva, včetně zákazu zcizení a 

zatížení  k pozemku p.č. 527/55 v katastrálním území Jivina, bylo přijato. 

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

 

Usnesení č. 10/7/2018 

Zastupitelstvo obce Jivina po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru 

č.0494950179/LCD a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

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

 

 

Usnesení č. 10/8/2018 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina ohledně vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

inženýrských sítí v lokalitě u “Trávníku II” a jmenování výběrové komise, bylo přijato. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 10/9/2018 

Usnesení zastupitelstva obce o rozpočtovém opatření č. 8, bylo přijato. 

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

 

Usnesení č. 10/10/2018 

Usnesení zastupitelstva obce o inventarizaci majetku za rok 2018, inventarizačního plánu a 

jmenování členů inventarizační komise, bylo přijato. 

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

 

 

Usnesení č. 10/11/2018 

Usnesení zastupitelstva obce ohledně změny odpisového plánu pro rok 2018, bylo přijato. 

 

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

 

Usnesení č. 10/12/2018 

Usnesení zastupitelstva obce o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na pozemku p.č. 527/55 číslo 

18_SOBSO1_4121463338, bylo přijato. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                               Tomáš Pytloun 
                                                                                                 starosta obce Jivina 


