
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 11/2018 ze dne 28.11.2018 

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. 11/1/2018 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.11/2/2018 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato.  

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/3/2018 
Usnesení zastupitelstva obce ohledně místních poplatků za odpad ve výši 550,- Kč/ trvale 
hlášeného občana, rekreační objekt, psa ve výši 200,- Kč, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/4/2018 
Usnesení zastupitelstva o volbě předsedy finančního výboru p.Bucharové Miloslavi, bylo 
přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 1) 
Usnesení č. 11/5/2018 
Usnesení zastupitelstva o schválení odpisového plánu ZŠ pro rok 2018, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/6/2018 
Usnesení zastupitelstva o schválení prodeje pozemku p.č. 634/2 o celkové výměře 289 m2 
nejvyšší cenové nabídce zájemci pod č.j. 30/2018, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 4 proti: 2 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/7/2018 
Usnesení zastupitelstva o podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště z 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova dotační titul 117d8210H – Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku vyhlášenou Ministerstvem pro 
místní rozvoj, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/8/2018 
Usnesení zastupitelstva o schválení žádosti ZŠ a MŠ Jivina, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/9/2018 
Usnesení zastupitelstva o schválení žádosti SDH Jivina, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 11/10/2018 
Usnesení zastupitelstva o osvobození od poplatku, bylo přijato. 

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

 

                                                                                               Tomáš Pytloun 
                                                                                                 starosta obce Jivina 


