
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 3/2022 ze dne 27.4.2022 

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. 3/1/2022 

Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/2/2022 

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

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/3/2022 

Usnesení zastupitelstva obce o schválení Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021 bylo 
přijato bez výhrad. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/4/2022 

Usnesení zastupitelstva obce o počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026, 
bylo přijato.  

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/5/2022 
Usnesení zastupitesltva obce Jivina o schválení Pastportu místních komunikací, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/6/2022 

Usnesení zastupitelstva obce o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Jivina za rok 2021, bylo 
přijato. 
Předložené výkazy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/7/2022 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a 
MŠ, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/8/2021 

Usnesení zastupitelstva obce Jivina o schválení podání žádosti o dotaci v rámci 6 výzvy OPS 
pro Český ráj na investiční akci “Rozšíření mobiliáře obce Jivina”, bylo přijato. 

(hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 3/9/2022 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o zamítnutní žádosti č. 35/2022-1-Ž/2022, bylo přijato. 

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

 

 

                                                                                                                                     

               Tomáš Pytloun 

                                                                                              starosta obce Jivina 


