
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA 
č. 6/2022 ze dne 19.10.2022 

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. 6/1/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje zapisovatele p.Václavíkovou, ověřovatele zápisu p.Málka 
a p.Prokopa. 
 
Usnesení bylo schváleno. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/2/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje předložený program jednání ustavujícího zasedání 
zastupitelstva. 
 
Usnesení bylo schváleno. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/3/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
  
Usnesení bylo schváleno. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/4/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí starostu obce Jivina Ing. Vladimíra Eichlera. 
 
Usnesení bylo schváleno. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
Usnesení č. 6/5/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí místostarostou obce Jivina Jaroslava Hradiského. 
 
Usnesení bylo schváleno. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 6/6/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina zřizuje finanční a kontrolní výbor, sociální komisi. Oba výbory a 
komise budou tříčlenné. 
 
Usnesení bylo schváleno. 

(hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0) 
 
Usnesení č. 6/7/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí předsedu finančního výboru pana Petra Prokopa. 
 
Usnesení bylo schváleno. 

hlasování pro -6- proti -0- zdržel se -1 

Usnesení č. 6/8/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí předsedu kontrolního výboru pana Leoše Málka. 
 
Usnesení bylo schváleno. 



hlasování pro -6- proti -0- zdržel se -1 

        

 

Usnesení č. 6/9/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí členy kontrolního výboru p.Nováka a p.Pytlounovou. 
 
Usnesení bylo schváleno 

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2  
                                                  

Usnesení č. 6/10/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí členy finančního výboru p.Nováka a p.Vaňkovou. 
 
Usnesení bylo schváleno 

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se:2 
 

Usnesení č. 6/11/2022 
Zastupitelstvo obce Jivina volí členy sociální komise p. Pytlounovou, p.Vaňkovou a 
p.Bucharovou. 
 
Usnesení bylo schváleno 
                                                                                        Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se:2 

 
Usnesení č. 6/12/2022 
Zastupitelstvo rozhodlo o schválení odměn neuvolněných členů dle přílohy č. 1, dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1.11.2022. 

 
Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Eichler      Jaroslav Hradiský 

  starosta obce Jivina          místostarosta obce Jivina 


