
OBEC JIVINA 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Jivina 
 

č. 7/2022 ze dne 02.11.2022 
Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

  

Usnesení č. 7/1/2022 
Usnesení Zastupitelstva obce o určení ověřovatelů zápisu bylo přijato. 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 2 
Usnesení č. 7/2/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o programu jednání zastupitelstva obce bylo přijato. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/3/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Jivina, bylo 
přijato.  

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/4/2022 
Usnesení zastupitelstva obce Jivina o stanovení ceny stočného pro domácnosti i ostatní 
odběratele v jednotné výši 54,71 Kč vč. DPH (49,61 Kč + 4,96 Kč 10% DPH), cenu svozu 
odpadních vod ve výši 79,86 Kč vč. DPH (72,60,- Kč + 7,26 Kč 10% DPH), bylo přijato. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/5/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení změny odpisového plánu, bylo přijato 

hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7/6/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o inventarizaci majetku za rok 2022, inventarizačního plánu a 
jmenování členů inventarizační a likvidační komise, bylo přijato. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7/7/2022 
Usnesení zastupitelstva obce vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o místním poplatku 
za obecní systému odpadového hospodářství, bylo přijato. 

Hlasování: pro: 5 proti: 1 zdrželi se: 1 

Usnesení č. 7/8/2022 
 
Zastupitelstvo obce Jivina schválilo svoz komunálního odpadu celoročně 1x14 dní s platností 
od 1.1.2023. 

Hlasování: pro: 6 proti: 1 zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7/9/2022 
Usnesení zastupitelstva obce o schválení změny členů krizového štábu, bylo přijato. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 
        

 

 



Usnesení č. 7/10/2022 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina o schválení Smlouvy o dílo na stavební úpravy 
autobusové zastávky a pověření starosty podpisem smlouvy, bylo přijato. 

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1  
                                                  

Usnesení č. 7/11/2022 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina o schválení Účelových darů poskytnutých Základní škole 
a Mateřské škole Jivina, bylo přijato. 
 

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

Usnesení č. 7/12/2022 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina o schválení navýšení kapacity Základní školy o 20 žáků, 
bylo přijato. 
                                                                                        Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se:0 

 
Usnesení č. 7/13/2022 
Usnesení zastupitelstvo obce Jivina o schválení uzavření Smlouvy o zabezpečení přípravy 
žádosti o dotaci na akci „rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Jivina“ a pověření starosty 
podpisem smlouvy, bylo přijato. 

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

 

 

 

 

V Jivině dne 9.11.2022 

 

 

 

  

Ing. Vladimír Eichler       Jaroslav Hradiský 

  starosta obce Jivina                    místostarosta obce Jivina 


