Obec Jivina
Jivina 76
26762
IČO: 00233366

Tel.: (St 16:30 - 18:30 hod): 311572 594
Mobil: 724179371,

datová schránka: v5na726

E-mail: obec.jivina@gmail.com
Web: www.jivina-be.cz

ZÁPIS č.5/2018 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIVINA KONANÉHO DNE 30. 10.2018
Přítomní zastupitelé:
Ing. Ungr V., Štochl J., Ungr L., Hrabák V., Bc. Sazama M., Žáček S., Mgr. Váchová L.

Omluveni:

Příloha č.l

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Jivina bylo zahájeno v 19:00 hodin
dosavadním starostou obce Ing. Václavem Ungrem ("dále jako "předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
§ 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro neplatnost voleb. Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb
dne 9.10.2018 (vždy první úterý po volbách) a poté běžela 10-ti denní lhůta pro podání návrhů
na neplatnost voleb nebo hlasování ke Krajskému soudu Středočeského kraje, která skončila
v pátek 19.10.2018 v 16:00 hod.
Informace o konání ustavujícího zasedání byla na úřední a elektronické desce Obecního
úřadu Jivina zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do
30. 10. 2018. Předsedající schůze dále konstatoval, že jsou přítornni všichni zastupitelé a
zastupitelstvo obce je, dle § 92 odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Jako zapisovatel byl navržen pan Václava Hrabáka, jako ověřovatele zápisu pan
Stanislav Žáček a Bc. Martin Sazama. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Předsedající přednesl návrh programu s tím, že to programu byly přidány nové
projednávané body, a to s označením 12, 13 a 14:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení (určení zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu)
Ověření platnosti voleb a předání osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů
Schválení jednacího řádu a Programové prohlášení zastupitelstva obce
Schválení způsobu podepisování příkazů k úhradě
Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích)
10. Schválení přijetí dotace ve výši 600.000 Kč a podepsání smlouvy na nákup
elektromo bil u
ll. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2018
12. Schválení strategického rozvojového dokumentu obce Jivina
Starosta
Ing. Václav Ungr
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13. Schválení podání žádosti
programu MZE
14. Schválení podání žádosti
z v rámci výzvy Podpora
15. Diskuse
16. Výpis přijatých usnesení,

o dotaci "Rekonstrukce návesní nádrže" z dotačního
o dotaci "Obnova místních komunikací v obci Jivina"
obnovy a rozvoje venkova z MMR
závěr

Předsedající otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o takto navrženém programu.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.l: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce".
2. Ověření platnosti voleb a předání osvědčení o zvolení členům zastupitelstva obce
Zapisovatelka okrskové volební komise, paní Jarmila Balá, informovala občany o
výsledku voleb do zastupitelstva obce Jivina a sdělila, že do uplynutí lhůty pro podání návrhů
k soudu na neplatnost voleb nebo hlasování nebyl žádný návrh podán a výsledky voleb jsou
tedy platné.

Příloha č.2
Předsedající poté předal novým zastupitelům Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce Jivina na období 2018 - 2022

Příloha č.3

3. Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Jivina a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky."
a jmenovitě vyzval všechny přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova "slibuji" a podpisem na připraveném archu. Všichni zastupitelé složili slib bez výhrady.
4. Volba starosty obce

Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák
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Nově zvolení členové zastupitelstva obce navrhli na pozici neuvolněného starosty obce,
dosavadního starostu obce, pana Ing. Václava Ungra.
Předsedající otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o tomto kandidátovi.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2018 bod č.4: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje jako
neuvolněného starostu obce pana Ing. Václava Ungra, narozeného dne •••••
5. Volba místostarosty obce
Nově zvolení členové zastupitelstva obce navrhli na pozici neuvolněného místostarosty
obce, pana Václava Hrabáka.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o tomto kandidátovi.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2018 bod č.5: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje jako
neuvolněného místostarostu obce pana Václava Hrabáka, narozeného dne ••••
t
6. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů
Starosta obce úvodem tohoto bodu informovalo povinnosti ze zákona o obcích, zřídit
finanční a kontrolní výbor. Další potřebné výbory můžou, ale nemusí být. Předseda výboru
musí být člen zastupitelstva obce, členem výboru může být kdokoliv, tzn. i občan, který nemá
v obci ani trvalý pobyt. Členové finančního ani kontrolního výboru nemůžou být starosta,
místostarosta, ani účetní obce.
a) Zřízení finančního výboru.
Zastupiteli obce byl navrženjako předseda finančního výboru pan Luboš Ungr a členové
výboru paní Mgr. Marcela Kupková a paní Andrea Ungrová.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o tomto složení výboru.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2018 bod č.6a: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje jako
předsedu finančního výboru pana Luboše Ungra, narozeného dne
a jako členy
finančního výboru paní Mgr. Marcelu Kupkovou, narozenou
a paní Andreu
Ungrovou, narozenou ••••
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák
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b) Zřízení kontrolního výboru.
Zastupiteli obce byl navržen jako předseda kontrolního výboru pan Jiří Štochl st. a
členové výboru pan Jiří Štochl ml. a paní Štěpánka Štochlová.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o tomto složení výboru.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2018 bod č.6b: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje jako
předsedu kontrolního výboru pana Jiřího Štochla st., narozeného dne
a jako
členy kontrolního výboru pana Jiřího Štochla ml., narozeného
a paní Štěpánku
Štochlovou, narozenou ••••
c) Zřízení sociálního výboru.
Zastupiteli obce byla navržena jako předsedkyně sociálního výboru paní Mgr. Lucie
Váchová a jako členové výboru paní Vladimíra Hečlová a paní Monika Balá.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o tomto složení výboru.
~

Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.6c: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje jako
předsedkyni sociálního výboru paní Mgr. Lucii Váchovou, narozenou dne
a
jako členy sociálního výboru paní Vladimíru Hečlovou, narozenou
a paní
Moniku Balou, narozenou .....
d) Zřízení kulturního výboru.
Zastupiteli obce byl navržen jako předseda kulturního výboru pan Stanislav Žáček a
jako členové výboru pan Bc. Martin Sazama a paní Radka Pospíšilová.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o tomto složení výboru.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2018 bod č.6d: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje jako
předsedu kulturního výboru pana Stanislava Žáčka, narozeného dne
a jako
členy kulturního výboru pana Bc. Martina Sazamu, narozeného dne
a paní
Radku Pospíšilovou, narozenou dne
,.
7. Schválení jednacího řádu a programového prohlášení zastupitelstva obce
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák

Ověřovatelé zápisu
tanislav Žáček B
artin Sazama
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a) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Jivina

Příloha č.4

Místostarosta obce, pan Václav Hrabák, seznámil přítomné občany s aktualizovaným
Jednacím řádem zastupitelstva obce.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o schválení jednacího řádu
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.7a: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje Jednací
řád zastupitelstva obce Jivina.
b) Schválení Programového prohlášení zastupitelstva obce Jivina.

Příloha č.5

Předseda kontrolního výboru, pan Jiří Štochl, seznámil přítomné občany
s aktualizovaným Programovým prohlášením zastupitelstva obce.
Starosta obce otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o schválení Programového
prohlášení obce Jivina.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.7b: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
Programové prohlášení zastupitelstva obce Jivina.
8. Schválení způsobu podepisování příkazů k úhradě
Starosta obce navrhl zastupitelstvu, aby se postupovalo obdobně jako doposud, tzn.
podpisový vzor bude mít starosta, místostarosta obce a předseda finančního výboru.
Příkaz k úhradě musí být podepsán vždy minimálně dvěma výše uvedenými osobami a
opatřen kulatým razítkem "OBEC JIVINA" bez státního znaku ČR
Starosta obce dal hlasovat o navrženém systému podepisování příkazů k úhradě.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.8: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
způsob podepisování příkazů k úhradě. Podpisový vzor bude mít starosta obce,
místostarosta obce a předseda finančního výboru. Příkaz k úhradě musí být podepsán
vždy minimálně dvěma výše uvedenými osobami a opatřen kulatým razítkem "OBEC
JIVINA" bez státního znaku.
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místosta rosta
Václav Hrabák

Ověřovatelé zápisu
tanislav Žáček B. M in Sazama
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9. Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce

Příloha č.6

Výše měsíčních odměn pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva obce jsou od
1.1.2018 stanoveny v nařízení vlády Č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Dle tohoto zákona náleží od 1.1.2018 neuvolněnému starostovi obce min. měsíční
odměna ve výši 30 % a zároveň musí být nižší nebo rovna 60 % odměny, která by náležela
uvolněnému starostovi v naší obci. Naše obec patří do kategorie" 1" (obce do 300 obyvatel) a
tudíž cenové rozpětí měsíční odměny starosty naší obce musí ležet v intervalu 10.950 Kč až
21.899 Kč. Neuvolněný místostarosta, předsedové výborů a ostatní členové zastupitelstva mají
určenou pouze maximální výši odměn, a to ve výši 19.709 Kč (místostarosta), 2.190 Kč
(předseda výboru), 1.825 Kč (člen výboru) a 1.095 Kč (člen zastupitelstva).
Zastupitelé obce na pracovní poradě projednali výši odměn a navrhují vyplácet tyto
měsíční odměny, které budou vypláceny od 1.11.2018:
• starosta obce:
16.500 Kč (tj. cca 50 % max. částky)
• místostarosta obce:
7.500 Kč (tj. cca 40 % max. částky)
• předseda výboru:
2.000 Kč
• člen výboru
1.500 Kč
• člen zastupitelstva obce
1.000 Kč
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Náhradu ušlého výdělku ve výši 250,-Kč za hodinu, pro neuvolněné zastupitele ve
funkci starosty nebo místostarosty obce, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami,
v souvislosti s přímým výkonem jejich funkce. Maximální částku ve výši 3.000,-Kč, kterou lze
poskytnout podnikající fyzické osobě, jako náhradu za kalendářní měsíc.
Pan starosta otevřel k tomuto bodu diskusi, která byla bez připomínek a poté nechal
hlasovat o schválení navržených odměn.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.9: "Zastupitelstvo obce Jivina
odměny neuvolněných zastupitelů obce Jivina v této
1.11.2018:
• starosta obce:
• místostarosta obce:
• předseda výboru:
• člen výboru
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místosta rosta
Václav Hrabák

~.........
---

!

většinou hlasů schvaluje měsíční
výši, které budou vypláceny od
16.500Kč
7.500 Kč
2.000 Kč
1.500 Kč

O~ěřovatelé zápisu
Stanislav Záček Bc artin Sazama

OBEC

..\

\.JIVINA/
\ :T-

/
str. 6/9

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@gmail.com
Web: www.jivina-be.cz

IČO: 00233366

•

člen zastupitelstva obce

1.000 Kč

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Náhradu ušlého výdělku ve výši 250,-Kč za hodinu, pro neuvolněné zastupitele ve
funkci starosty nebo místostarosty obce, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami,
v souvislosti s přímým výkonem jejich funkce. Maximální částku ve výši 3.000,-Kč, kterou
lze poskytnout podnikající fyzické osobě, jako náhradu za kalendářní měsíc.
10. Schválení přijetí dotace ve výši 600.000 Kč a podepsání smlouvy na nákup
elektromobilu
Příloha č.7
Dne 26.2.2018 jsme na SFŽP ČR podali žádost o dotaci na zakoupení elektromobilu pro
komunální potřeby naší obce. Jedná se o výzvu č.21/2017, ve které je podporován nákup
vozidel na CNG, hybridních a plně elektrických vozidel. Pro kategorii NI (nákladní automobil
2,5 - 3,5 t) je maximální možná dotace na elektromobil ve výši 600.000 Kč. Dne 6.8.2018 nám
z fondu přišlo rozhodnutí o získání dotace. Dne 18.9.2018 bylo vypsáno výběrové řízení,
vyhodnocení proběhlo dne 4.10.2018. Nabídky podaly dvě firmy, z nichž vítězná byla od firmy
MIKEŠ-CZ, s.r.o. Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň, která nám nabídla vozidlo ALKÉ, typ
ATX340EHN1 Li 10kWh 2.5t za cenu 1.139.700 Kč bez DPH.
Na tomto zasedání bychom měli tedy schválit přijetí dotace ve výši 600.000 Kč z výzvy
č.2112017ze SFŽP ČR a dále uzavření kupní smlouvy na nákup elektrovozidla.
Pan starosta otevřel k tomuto bodu diskusi, která byla bez připomínek a poté nechal
hlasovat o přijetí dotace a uzavření smlouvy o nákupu elektrovozidla.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 5/2018 bod č.10: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje přijetí
dotace ve výši 600.000 Kč z výzvy č.2112017ze SFŽP ČR (číslo naší žádosti 05511821, č.j.
rozhodnutí: SFZP 017865/2018) a dále uzavření kupní smlouvy na nákup elektrovozidla
ALKÉ, typ ATX340EH NI Li 10kWh 2.5t za cenu 1.139.700 Kč bez DPH od firmy
MIKEŠ-CZ, s.r.o. Cukrovarská 6, 30100 Plzeň.
ll. Schválení rozpočtového opatření Č. 7/2018

Příloha č.8

Předseda finančního výboru, pan Luboš Ungr, seznámil přítomné občany s návrhem
rozpočtového opatření Č. 7/2018. Pan starosta otevřel volnou diskusi a poté dal hlasovat o
schválení tohoto návrhu.
Výsledek hlasování:
Starosta
Ing. Václav Ungr

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Místosta rosta
Václav Hrabák

y
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IČO: 00233366

Usnesení Č. 5/2018 bod č.11: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
rozpočtové opatření obce Jivina č. 7/2018.
Příloha č.9

12. Schválení strategického rozvojového dokumentu obce Jivina

Starosta obce seznámil přítomné občany s potřebou vzniku tohoto dokumentu a
následně s tímto dokumentem občany i podrobně seznámil. Pan starosta otevřel volnou diskusi
a poté dal hlasovat o schválení tohoto dokumentu.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení
5/2018 bod č.12: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
"Strategický rozvojový dokument" obce Jivina.
č.

13. Schválení podání žádosti o dotaci "Rekonstrukce návesní nádrže" z dotačního programu
MZE
Starosta obce seznámil přítomné občany se zamerem podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci návesní nádrže v naší obci z dotačního programu MZE. Poté otevřel volnou
diskusi a dal hlasovat o podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení 5/2018 bod č.12: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
žádosti o dotaci "Rekonstrukce návesní nádrže" v obci Jivina z dotačního programu MZE
se závazkem spolufinancování akce ze strany obce.
č.

14. Schválení podání žádosti o dotaci "Obnova místních komunikací v obci Jivina"
z v rámci výzvy Podpora obnovy a rozvoje venkova z MMR
Starosta obce seznámil přítomné občany se záměrem podání žádosti o dotaci na obnovu
místních komunikací v obci Jivina a o komunikacích, které jsou dle této výzvy vhodné
v provedení rekonstrukce. Poté otevřel volnou diskusi a dal hlasovat o podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2018 bod č.13: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
žádosti o dotaci Obnova místních komunikací v obci Jivina" z v rámci výzvy Podpora
obnovy a rozvoje venkova z MMR se závazkem spolufinancování akce ze strany obce.
15. Diskuse

Starosta
Ing. Václav Ungr

Příloha č.l O

M ístosta ros ta
Václav Hrabák
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Pan starosta otevřel volnou diskusi, kterou zahájil poděkováním minulému
zastupitelstvu za jeho dosavadní práci. Dále poděkoval občanům za jejich účast na oslavách
650 let od první dochované písemné zmínky o naší obci.
16. Výpis přijatých usnesení, závěr

Příloha č.ll

Výpis přijatých usnesení přečetl p. Jiří Štochl. Pan starosta poté poděkoval všem
přítomným za účast a v 21 :00 hod ukončil ustavující zasedání zastupitelstva obce Jivina.

V Jivině dne: 31.10.2018

Starosta
Ing. Václav Ungr

Zapsal: Václav Hrabák

Místostarosta
Václav Hrabák
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