
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 2/2017 ze dne 29.3.2017 

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. 2/1/2017 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

 

Usnesení č. 2/2/2017 

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

 

Usnesení č. 2/3/2017 

Usnesení zastupitelstva obce o schválení účetní závěrky obce za rok 2016, bylo přijato. 

Usnesení č. 2/4/2017 

Usnesení zastupitelstva obce o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Jivina za rok 2016, bylo 
přijato. 
 

Usnesení č. 2/5/2017 

Usnesení zastupitelstva obce o Odpisovém plánu obce Jivina pro rok 2017, bylo přijato. 

Usnesení č. 2/6/2017 

Usnesení zastupitelstva obce o koupi části pozemků p.č. 54/8 – cca 41 m2 za cenu 300,-
Kč/m2, p.č. 54/7,54/6,54/5 – cca 230 m2 za cenu 120,-Kč/m2 a pověření starosty Tomáše 
Pytlouna uzavřením smlouvy, bylo přijato. 
 

Usnesení 2/7/2017 
Usnesení zastupitesltva obce Jivina o schválení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Jivina pro rok 
2017, bylo přijato. 
 

Usnesení 2/8/2017 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o převodu pravomoci dle § 102 zákona o obcích na 
starostu obce při rozpočtových změnách, bylo přijato. 
 
Usnesení 2/9/2017 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o Záměru směny pozemků parc.č. 721 o celkové rozloze 
31 m2, parc.č. 92/2 o celkové rozloze 23 m2, v katastrálním území Jivina, druh pozemku: 
ostatní plocha, za pozemky v majetku obce Jivina parc.č. 624/5c o celkové rozloze 42 m2, 
parc.č. 620/4b o celkové rozloze 0,38 m2, parc.č. 623/2 o celkové rozloze 65 m2,, zaměřeno 
dle goemetrického plánu č. 361-12-2017 ze dne 20.3.2017 a pověření starosty obce Tomáše 
Pytlouna dalším jednáním a uzavřením směnné smlouvy, bylo přijato. 
 

 

 
 



 
 
Usnesení 2/10/2017 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o Záměru směny pozemků par.č. 527/54 o celkové 
rozloze 666 m2, v katastrálním území Jivina, druh pozemku: orná půda, za pozemek v 
majetku obce Jivina par.č. 570/9 o celkové rozloze 1032 m2 a pověření  místostarosty ing. 
Vladimíra Eichlera dalším jednáním a uzavřením směnné smlouvy, bylo přijato. 
 
Usnesení 2/11/2017 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o zrušení Zásahové jednotky SDH JPO V a pověření 
starosty Tomáše Pytlouna, jednáním s Obecním úřadem Klášter Hradiště nad Jizerou, 
ohledně uzavření smlouvy na zajištění plnění úkolu ve smyslu § 70 zákona č. 133/1985 Sb. o 
požádní ochraně ve znění pozdějsích předpisů, bylo přijato. 
 
Usnesení č. 2/12/2017 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o povolení uspořádání taneční zábavy pořádáné SDH 
Jivinou za obvyklých podmínek, bylo přijato. 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o prominutí poplatku za vynětí areálu sportovního hřiště 
z půdního zemědělského fondu, bylo přijato. 
 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Pytloun 
Starosta obce Jivina 


