
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 8/2020 ze dne 30.11.2020 

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. 8/1/2020 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.8/2/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato.  

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/3/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtu obce pro rok 2021, jako rozpočet 
vyrovnaný, členěný na paragrafy, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/4/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Střednědobého výhledu hospodaření obce Jivina 
pro roky 2021-2023, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/5/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Jivina pro rok 2021, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8 /6/2020 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Jivina 
pro roky 2021-2023, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/7/2020 
Usnesení zastupitelstva o schválení rozpočtového opatření č. 8 a 9, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/8/2020 
Usnesení zastupitelstva změně odpisového plánu pro rok 2020, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/9/2020 
Usnesení zastupitelstva o uzavření smlouvy s firmou REMA o využití sběrného místa pro 
účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a 
akumulátorů, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 8/10/2020 
Zastupitelstvo obce Jivina po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
0495439129/LCD ze dne 7.10.2019. 

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

 
 

 

                                                                                               Tomáš Pytloun, v.r. 
                                                                                                 starosta obce Jivina 


