
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 7/2019 ze dne 2.10.2019 

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. 7/1/2019 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/2/2019 

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

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

  

Usnesení č. 7/3/2019  

Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje přijetí dotace ve výši 1 282 319,- Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na realiza projektu “Kanalizace Jivina”, ev.č.projektu 
ISF/ŽIV/039009/2019. 

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

Usnesení č.7/4/2019  

Zastupitelstvo obce Jivina po projednání schvaluje smlouvu o úvěru č. 0495439129/LCD s 
Českou spořitelnou a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Zároveň Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje ukončení původní úvěrové smlouvy  
č. 0494950179/LCD.  

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

Usnesení č.7/5/2019  

Zastupitelstvo obce Jivina po projednání schvaluje smlouvu kontokorentním úvěru č. 
5521620339/19 s Českou spořitelnou a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

Usnesení č. 7/6/2019 

Usnesení zastupitelstva obce o Změně odpisového plánu obce Jivina pro rok 2019, bylo 
přijato. 

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

 
Usnesení č. 7/7/2019 
Usnesení zastupitelstva obce o rozpočtovém opatření č. 7, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 7/8/2019 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Směrnice č. 27 k Dani z přidané hodnoty,  bylo 

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

 
 

 

 

 



Usnesení č. 7/9/2019 

Zastupitelstvo obce Jivina zvážilo pořízení změny č. 2 Územního plánu Jivina ve zkráceném 
postupu podle § 55 a) zákona č. 183/2006 Sb. a podání žádosti o stanovisko příslušného 
orgánu ochrany přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny Územního plánu. 
 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 7/10/2019 

Zastupitelstvo obce povoluje zábavu SDH za obvyklých podmínek. 

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

 
 

 
 
 

                                        

 

                                                                                                 Tomáš Pytloun 

                                                                                              starosta obce Jivina 


