
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 6/2021 ze dne 3. 11. 2021 

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. 6/1/2021 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/2/2021 

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

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

Usnesení č. 6/3/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtového opatření č. 7 a 8, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/4/2021 
Usnesení zastupitelstva obce vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství, bylo přijato. 
 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/5/2021 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o stanovení ceny stočného pro domácnosti i ostatní 
odběratele v jednotné výši 49,61 Kč vč. DPH (45,10 Kč + 4,51 Kč 10% DPH), cenu svozu 
odpadních vod ve výši 72,60 Kč vč. DPH (66,- Kč + 6,60 Kč 10% DPH), bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 4 proti: 1 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/6/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Strategického rozvojového dokumentu obce Jivina, 
bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 6/7/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o inventarizaci majetku za rok 2021, inventarizačního plánu a 
jmenování členů inventarizační a likvidační komise, bylo přijato. 

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

Usnesení č. 6/8/2021 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č.: IV-12-6029383/VB/2,bylo přijato. 

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

 
 

 

                                                                                                                                     

               Tomáš Pytloun 

                                                                                              starosta obce Jivina 


