Obec Jivina
Jivina 76
26762

Tel.: (St 16:30 - 18:30 hod): 311 572 594
Mobil: 724 179371, datová schránka: v5na726
E-mail: obec.jivina@qmail.com
Web: www.jivina-be.cz

IČO: 00233366

ZÁPIS č.1I2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIVINA ZE DNE 19.2.2019
Přítomní zastupitelé:
Ing. Ungr V., Štochl J., Ungr L., Hrabák V., Žáček S., Bc. Sazama M., Mgr. Váchová L.

Omluveni:

Při/oha č.l

Zasedání zahájil v 19:00 hod p. starosta Ing. Václav Ungr, přivítal všechny přítomné.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a tedy dle § 87 zákona č.
128/2000 Sb. O obcích je zastupitelstvo obce usnášení schopné.
Jako zapisovatel byl navržen pan Václav Hrabák, jako ověřovatele zápisu pan Stanislav
Žáček a pan Jiří Štochl. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Pan starosta přednesl návrh programu zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zprávy předsedů výborů
Výsledek hospodaření za rok 2018
Schválení rozpočtového opatření č.l /20 19
Schválení vstupu naší obce do Svazu Měst a Obcí
Schválení podání žádosti na KSÚS - souhlas s umístěním stavby chodníku a
uzavření smlouvy o výpůjčce
8. Schválení prodeje pozemku p.č.: 320/54 o výměře 41 m2 vzniklého dle GP pro
rozdělení pozemku č.p. 236-13/2019
9. Schválení účetního odepsání dlouhodobých finančních pohledávek
10. Schválení přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2019
11. Diskuse
12. Výpis z přijatých usnesení, závěr
Předsedající otevřel diskusi, kterou otevřel tím, že oproti pozvánce je na programu jednání
navíc bod Č. 10. Diskuse byla bez připomínek, a poté dal hlasovat o takto navrženém programu.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 1/2019 bod č.1: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje program
zasedání" .
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Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák
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2. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Pan starosta přečetl zprávu o činnosti zastupitelstva
zasedání zastupitelstva obce do dnešního dne.

Příloha č.2
obce za období od minulého

3. Zprávy předsedů výboru
bez zprávy

Zpráva finančního výboru, předseda pan Luboš Ungr
Zpráva kontrolního výboru, předseda pan Jiří Štochl st.

Příloha č.3a

Zpráva kulturního výboru - předseda pan Stanislav Žáček

Příloha č.3b

Zpráva sociálního výboru - předsedkyně paní Mgr. Lucie Váchová.

Příloha č.3e
Příloha č.4

4. Výsledek hospodaření za rok 2018

S výsledkem hospodaření obce Jivina všechny seznámila účetní obce, paní Jarmila Balá.
Příloha č.5

5. Schválení rozpočtového opatření č.112018

Návrh rozpočtového opatření č.1/2019 přednesl předseda finančního výboru, pan Luboš
Ungr. Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 1/2019 bod č.5: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
rozpočtové opatření č.1I2019".
Příloha č.6

6. Schválení vstupu naší obce do Svazu Měst a Obcí
Vstup
•
•
•
•

naší obce do Svazu Měst a Obcí nám přináší určité výhody, mezi které např. patří:
právní poradenství
přístup do členské sekce webových stránek
dvouměsíčník Informační servis (lNS) zdarma zasílaný členům Svazu
sleva na nákup softwaru ASPI (legislativní normy ČR)

Roční členství v tomto svazu vyjde naši obec na roční částku v pevné výši 2.200 Kč +
3 Kč za obyvatele a rok.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 1/2019 bod č.6: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
vstup obce Jivina do Svazu Měst a Obcí
Starosta

Místostarosta
Václav Hrabák
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7. Schválení podání žádosti na KSÚS - souhlas s umístěním stavby chodníku a uzavření
smlouvy o výpůjčce
Příloha č.7
Pan starosta vysvětlil občanům, zjakého důvodu chceme Krajskou správu a údržbu
silnic Středočeského kraje o tento souhlas žádat. Po vysvětlení otevřel diskusi, po které nechal
hlasovat zastupitele
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 1/2019 bod č.7: "Obec Jivina, se sídlem Jivina 76, 267 62 p. Komárov
zastoupena starostou obce Ing. Václavem Ungrem, žádá o souhlas s umístěním stavby
chodníku a pod chodníkem umístěné dešt'ové kanalizace na části pozemku p.č. 282/1
v k.ú. Jivina u Hořovic o předpokládané výměře cca 819 m2 a dále o uzavření smlouvy o
výpůjčce části pozemku p.č, 282/1 o výměře 819 m2 v k.ú. Jivina u Hořovic. Smlouvu o
výpůjčce navrhujeme uzavřít na dobu 7 let. Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví
Středočeského kraje a spravován je KSÚS Středočeského kraje.
Předmětný pozemek bude tvořit, dle projektové dokumentace "Jivina - chodník
podél sil. 11/117" vypracované v 9/2018 projekční kanceláří SUDOP, projektantem Ing.
Janem Miškou, část budoucího chodníku a dešťové kanalizace podél komunikace II/1l7
v k.ú. Jivina u Hořovic.
Předpokládaný trvalý zábor tohoto pozemku má výměru cca 336 m2 (v situaci
záboru je vyznačen sytě červenou barvou) a dočasný zábor pozemku (při realizaci stavby)
má výměru cca 483 m2 (vyznačen světle červenou barvou). Součet předpokládaného
dotčení pozemku p.č. 282/1 stavbou chodníku a dešťové kanalizace je tedy celkem cca 819
m2•

8. Schválení prodeje pozemku p.č.: 320/54 o výměře 41 m2 vzniklého dle GP pro rozdělení
pozemku č.p. 236-13/2019
Příloha č.8
Pan starosta vysvětlil občanům, o jaký pozemek se jedná a důvod prodeje tohoto
pozemku (žádost firmy Speditway s.r.o., jejíž jednatelkou je Ing. Petra Semanová, ohledně
narovnání lomené hranice pozemku p.č. 320/8). Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na
úřední desce obce Jivina dne 3O.1.2019. Cena za prodej pozemku jeve výši 300 Kč za m2.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 1/2019 bod č.8: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje prodej
pozemku p.č.: 320/54 o výměře 41 m2 vzniklého dle GP pro rozdělení pozemku č.p, 23613/2019 firmě Speditway s.r.o. se sídlem Bulharská 996/20, 101 00, Praha 10 - Vršovice,
jejíž jednatelem je Ing. Petra Semanová, bytem
a to za kupní
cenu 300 Kč za m2•
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák
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9. Schválení účetního odepsání dlouhodobých finančních pohledávek

Příloha č.9

Pan starosta vysvětlil občanům, o jaké dlouhodobé pohledávky se jedná. Tyto
pohledávky vznikly výhradně z důvodu neplacení poplatku za svoz komunálního odpadu a
v současné době jsou nevymahatelné (rodina Chromková) nebo obtížně vymahatelné (paní
Barbora O'Sullivanová a pan Miroslav Švandrlík). Celková částka, kterou bychom chtěli
odepsat je ve výši 13.120 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

zdržel se: -

proti: -

Usnesení Č. 1/2019 bod č.9: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
účetní odepsání dlouhodobých finančních pohledávek v celkové výši 13.120 Kč. Jednotlivé
pohledávky jsou uvedeny v příloze zápisu tohoto zasedání.

10. Schválení přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2019

Příloha Č. IO

Soutěž Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova je vyhlašována již od roku 1995
Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem Měst a Obcí ČR a Ministerstvem
zemědělství. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech krajském a celostátním. Přihlášky se tento rok mohou podávat od 19.2.2019 do 30.4.2019. Za
přihlášku se platí registrační poplatek 2 Kč za každého občana obce. Výherců soutěže získají
jednorázové finanční odměny a mají i další výhody.
Usnesení Č. 1/2019 bod č.1O:"Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova.
11. Diskuse

Příloha č.ll

Pan starosta otevřel volnou diskusi, kterou zahájil pozvánkou na akce pořádané
Obecním úřadem, SDH Jivina či společnými silami. Nejbližší akcí je v sobotu 22.2 Hasičský
bál a v neděli představení kouzelníka a Dětský maškarní ples. V sobotu 2.3 proběhnou
v zasedačce OÚ tvořivé dílničky, v neděli 17.3 divadelní představení PAT a MAT a poslední
naplánovanou akcí je zájezd do Strašnického divadla na divadelní komedii "Stará láska
nerezaví". Více informací na úřední desce či webových stránkách obce.
12. Výpis z přijatých usnesení, závěr

Příloha č.12

Výpis přijatých usnesení přečetl p. Jiří Štochl st. Pan starosta poté poděkoval všem
přítomným za účast a v 20:00 hod ukončil zasedání zastupitelstva obce Jivina.
~"'''''..i.,
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V Jivině dne: 19.2.2019
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav H abák
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Zapsal: Václav Hrabák

Ověřovatelé zápisu
Stanislav/ ~
Jiří Štochl
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