
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 7/2020 ze dne 11.11.2020 

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. 7/1/2020 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/2/2020 

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

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

 Usnesení č. 7/3/2020  

Usnesení zastupitelstva obce Jivina, že  Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, dle 
živnostenského oprávnění, bude vedeno v účetnictví jako hospodářská (ekonomická) 
činnost, bude založen zvláštní účet pro hospodářskou činnost, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/4/2020 
Usnesení zastupitelstva obce změně odpisového plánu obce Jivina, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/5/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o zrušení nájemní smlouvy se ZŠ a MŠ Jivina, bylo  
přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 7/6/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o uzavření smlouvy o výpůjčce se ZŠ a MŠ Jivina, a 
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy, která je součástí Zřizovací listiny Základní školy a 
Mateřské školy Jivina, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 7/7/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o aktualizaci Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské 
školy Jivina, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/8/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o inventarizaci majetku za rok 2020, inventarizačního plánu a 
jmenování členů inventarizační a likvidační komise, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 7/9/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtového opatření č. 6, bylo přijato. 

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

 



 
Usnesení č. 7/10/2020 
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: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 7/11/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o jmenování Petra Prokopa do funkce člena finančního výboru 
a Miloslavy Bucharové do fukce členky kontrolního výboru, bylo přijato. 

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

Usnesení 7/12/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o převodu pravomoci dle § 102 zákona o obcích na 
starostu obce při rozpočtových změnách, bylo přijato. 

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

Usnesení 7/13/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-6025672/001 a pověření starosty podpisem smlouvy, bylo přijato. 

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

Usnesení 7/14/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina k žádosti Sboru dobrovolných hasičů Jivina o prominutí 
poplatků za stočné v hasičské zbrojnici , bylo přijato. 

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

Usnesení 7/15/2020 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina k žádosti SK Jivina o prominutí poplatků za stočné , bylo 
přijato. 

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

 

 
 
 

                                        

 

                                                                                                 Tomáš Pytloun 

                                                                                              starosta obce Jivina 


