
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 7/2021 ze dne 1.12.2021 

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. 7/1/2021 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č.7/2/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce, bylo přijato.  

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/3/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtu obce pro rok 2022, jako rozpočet 
vyrovnaný, členěný na paragrafy, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/4/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Střednědobého výhledu hospodaření obce Jivina 
pro roky 2022-2024, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/5/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Jivina pro rok 2022, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/6/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Jivina 
pro roky 2022-2024, bylo přijato. 

 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/7/2021 
Usnesení zastupitelstva o schválení rozpočtového opatření č. 9 a 10, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 7/8/2021 
Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP 

"Sázíme budoucnost" a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem o 

dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemku 

p.č.175/1 a 198/1 dle předloženého návrhu Výsadby švestkové aleje varianta 1 a 

odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele 

pozemku s výsadbou. 
 (hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 

Usnesení č. 7/9/2021 
Usnesení zastupitelstva obce o poskytnutí peněžního daru Knihovny Mladá Boleslav ve výši 
3.000,-Kč, bylo přijato. 

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

 

                                                                                               Tomáš Pytloun,v.r. 
                                                                                                 starosta obce Jivina 


