
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 1/2020 ze dne 26.2.2020 

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. 1/1/2020 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 1/2/2020 

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

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

 Usnesení č. 1/3/2020  

Usnesení zastupitelstva obce o schválení inventarizační zprávy obce Jivina za rok 2019, bylo 
přijato 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.1/4/2020  

Usnesení zastupitelstva obce o schválení účetní závěrky obce za rok 2019, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.1/5/2020  

Usnesení zastupitesltva obce Jivina o schválení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Jivina pro rok 
2020, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 1/6/2020 

Usnesení zastupitelstva obce o Odpisovém plánu obce Jivina pro rok 2020, bylo přijato.  
(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 1/7/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o rozpočtovém opatření č. 1 bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 1/8/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 1/9/2020 

Usnesení zastupitelstva obce o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o regulaci 
používání zábavní pyrotechniky, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 1/10/2020 

Zastupitelstvo obce povoluje ples SDH za obvyklých podmínek. 
(hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1/11/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o poskytnutí peněžního daru Knihovny Mladá Boleslav ve výši 
2.000,-Kč, bylo přijato. 

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



Usnesení č. 1/12/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o Žádosti SK Jivina, bylo přijato. 

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

 
Usnesení č. 1/13/2020 
Usnesení zastupitelstva o schválení žádosti ZŠ a MŠ Jivina, bylo přijato. 

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

 

                                        

 

                                                                                                 Tomáš Pytloun 

                                                                                              starosta obce Jivina 


