Obec Jivina
Jivina 76
26762
IČO: 00233366

Tel.: (St 1630 - 1830 hod): 311 572 594
Mobil: 724179371,

datová schránka:

v5na726

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

ZÁPIS č.6/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIVINA ZE DNE 21.12.2018
Přítomní zastupitelé:
Ing. Ungr V., Štochl J., Ungr L., Hrabák V., Žáček S., Mgr. Váchová L.

Omluveni:
Bc. Sazama M.

Při/aha č.1

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 Jiří Štochl. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Pan starosta přednesl návrh programu zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zprávy předsedů výborů
Výsledek hospodaření za leden až listopad 2018
Schválení rozpočtového opatření č.9/2018
Schválení návrhu vyrovnaného rozpočtu obce Jivina na rok 2019 v paragraf. znění
Schválení směny pozemků mezi obcí Jivina a paní Ernestovou
Schválení podání žádosti o dotaci na MMR z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova do dotačního titulu 117d821OA Podpora obnovy místních
komunikací na projekt "Obnova místních komunikací v obci Jivina"
9. Schválení pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 433 v k.ú. Jivina u Hořovic
10. Schválení dodatku ke smlouvě na pronájem restaurace
ll. Schválení smlouvy na poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
12. Schválení podání žádosti o dotaci z POV Středočeského kraje na vodovod do
Vejplánku
13. Schválení uzavření smlouvy s firmou Lesy ČR na pronájem obecního lesa
14. Revokace usnesení č.I/2017 ohledně schválení změny územního plánu obce
15. Schválení podání žádosti o dotaci na MV GŘ HZS ČR pro rok 2019 na pořízení
nového dopravního automobilu pro potřeby JSDH obce Jivina
16. Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS
17. Schválení podání žádosti ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence
18. Diskuse
19. Výpis z přijatých usnesení, závěr
Starosta
Ing. Václav Ungr

Ověřovatelé zápisu
Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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Předsedající otevřel diskusi, která byla bez připomínek, a poté dal hlasovat o takto
navrženém programu.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.1: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje program
zasedání".
Příloha č.2

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce

Pan starosta přečetl zprávu o činnosti zastupitelstva obce za období od minulého
zasedání zastupitelstva obce do dnešního dne.
3. Zprávy předsedů výborů
Zprávu finančního výboru přečetl předseda, pan Luboš Ungr

Příloha č.3a

Zprávu kontrolního výboru přečetl předseda, pan Jiří Štochl st.

Příloha č.3b

Zprávu kulturního výboru přečetl předseda, pan Stanislav Žáček

Příloha č.šc

Zprávu sociálního výboru přečetla předsedkyně, paní Mgr. Lucie Váchová. Příloha č.3d
Příloha č.4

4. Výsledek hospodaření za leden až listopad 2018

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

5. Schválení rozpočtového opatření č.9/20 18
Rozpočtové opatření č.8/20 18 bylo schváleno starostou obce.

Návrh rozpočtového opatření č.9/2018 přednesl předseda finančního výboru, pan Luboš
Ungr. Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.5: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
rozpočtové opatření č.9/2018".

Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav
abák

Ověřovatelé zápisu
Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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6. Schválení návrhu vyrovnaného rozpočtu obce Jivina na rok 2019 v paragraf. znění
Příloha č.6
Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2019 přednesl předseda finančního výboru,
pan Luboš Ungr. Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.6: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
vyrovnaný rozpočet obce Jivina na rok 2019 v paragraf. znění
7. Schválení směny pozemků mezi obcí Jivina a paní Emestovou

Příloha č.7

Pan starosta vysvětlil občanům, o jaké pozemky se jedná a poté otevřel diskusi, po které
nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.7: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
směnu pozemků o výměře 5 m2 (vlastník Obec Jivina) a 8 m2 (vlastník Zdislava
Ernestová) v k.ú. Jivina u Hořovic z důvodu vzájemného narovnání vlastnických hranic
po výstavbě nové opěrné betonové zdi.
8. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova do dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na
projekt "Obnova místních komunikací v obci Jivina"
Příloha č.8
Pan starosta vysvětlil občanům podmínky dotace a poté otevřel diskusi, po které nechal
hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.8: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
žádosti o dotaci na MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova do
dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt "Obnova
místních komunikací v obci Jivina" se závazkem spolufinancování akce z rozpočtu obce
Jivina.

Starosta
Ing. Václav Ungr

Ověřovatelé zápisu
Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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9. Schválení pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 433 v k.ú. Jivina u Hořovic
Příloha č.9
Pan starosta vysvětlil občanům, O jakou část pozemků se jedná a jaký záměr pan Cipro
s tímto pozemkem má. Poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.9: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
uzavření pachtu na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2024 na část pozemku p.č. 433 o
výměř~
Jivina u Hořovic panu Jaroslavu Ciprovi, nar. _trvale
byte~za
cenu 1.163 Kč ročně.

10. Schválení dodatku ke smlouvě na pronájem restaurace

Příloha č.l O

Pan starosta vysvětlil občanům, z jakého důvodu jsme se rozhodli pro snížení částky za
pronájem restaurace. Poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.I O: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na Jivině č.p.: 8,
a to snížení měsíčního nájemného z částky 2.000 Kč na 1.000 Kč.
ll. Schválení smlouvy na poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Příloha č.l l
Pan starosta vysvětlil občanům, že v současné době funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů pro naši obec vykonává pan Jakub Hendrich z Cerhovic za 2.500 Kč měsíčně.
Nabídky pracovnic DSO Mikroregionu Hořovicko, který funkci pověřence zabezpečuje i pro
některé okolní obce, je ve výši 500 Kč měsíčně. Poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat
zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.Ll : "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení pověřence (DPO - data protection officer) pro ochranu
osobních údajů s DSO Mikroregionu Hořovicko a zrušení smlouvy s panem Jakubem
Hendrichem.

Starosta
Ing. Václav Ungr

Místosta rosta
Václav rabák

Ověřovatelé zápisu
Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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12. Schválení podání žádosti o dotaci z POV Středočeského

kraje na vodovod do Vejplánku

Pan starosta vysvětlil občanům, jaké jsou podmínky dotace z Programu obnovy venkova
ze Středočeského kraje. Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.12: "Zastupitelstvo
obce Jivina většinou hlasů schvaluje
podání žádosti z Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského
kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na projekt "Rozšíření
vodovodního řádu do Vejplánku"
se závazkem spolufinancování
akce z rozpočtu obce
Jivina.
13. Schválení uzavření smlouvy s firmou Lesy ČR na pronájem obecního lesa
Pan starosta vysvětlil občanům, proč musí být nová smlouva na pronájem obecního lesů
'~.;',(~;"~~"''''''''"$''<~avřena:
So~časná s~louva
s fi~ou
Lesy ČR, "~~"
~ne 31.12.2018 a z d~vodu
•
'" $zproblemove
spoluprace bychom radl s touto firmou trZa-~_I.i.4smlouvu na další období. Pan
V'

starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

U snesení Č. 6/2018 bod č.13: "Zastupitelstvo
obce Jivina většinou hlasů schvaluje uzavření
smlouvy na další období dané platností nového hospodářského
planu LHe na pronájem
lesů ve vlastnictví obce Jivina s firmou Lesy ČR - LZ Konopiště.
14. Revokace usnesení č.1 /20 17 ohledně schválení změny územního plánu obce
Pan starosta vysvětlil občanům, z jakého důvodu došlo ke změně postupu pro realizaci
změny č.2 územního plánu obce Jivina:
Dne 30.3.2017 jsme na zasedání zastupitelstva obce Jivina schválili jako pořizovatele
změny MěÚ Hořovice a jako kontaktní osobu za obec pana Stanislava Žáčka a jako zhotovitele
Ing. Michaelu Štádlerovou. Z důvodu velké časové vytíženosti paní Ing. Valečkové jsme se
rozhodli původní žádost pořizovateli změny (MěÚ Hořovice) stáhnout a postupovat dále ve
zkráceném postupu pořizování změny ÚP.
Jedná se o změnu, která uvede v soulad právní stav pozemků "pod horou" se skutečností.
V současné době jsou tyto pozemky, jenž někteří občané bydlící v horní části obce několik
desetiletí užívají jako zahrady, vedeny v evidenci Katastru nemovitostí jako les. Není proto
možné tyto pozemky, na základě geometrického plánu a souhlasu Stavebního úřadu, rozdělit a
prodat je občanům. Jako pořizovatel změny územního plánu obce Jivina byl stanoven MěÚ
Hořovice. Kontaktní osoba za obec Jivina bude místostarosta obce, p. Václav Hrabák.
Zhotovitelem této změny bude Ing. arch. Michaela Štádlerová. Pan starosta poté otevřel diskusi,
po které nechal hlasovat zastupitele.
Starosta
Ing. Václav Ungr

.A~

Ověřovatelé zápisu
Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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Výsledek hlasování:
Usnesení

Č.

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

6/2O18 bod .14:
č

"Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů ruší usnesení č.l/2017 ze dne
30.3.2017 o pořízení změny č.2 územního plánu obce Jivina
"Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje ponzení změny č.2
územního plánu obce Jivina ve zkráceném postupu, dle §55a stavebního zákona.
o
o
o
o

Změna územního plánu bude řešit opravení západní hranice zastavěného
území a lesní plochy podle skutečného stavu a navrhnutí jiného využití.
Pořizovatelem změny územního plánu byl stanoven MěÚ Hořovice
Kontaktní osoba za obec Jivina bude místostarosta obce, p. Václav Hrabák
Zhotovitelem této změny bude Ing. arch. Michaela Štádlerová.

15. Schválení podání žádosti o dotaci na MV GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního
automobilu pro potřeby JSDH obce Jivina
MV GŘ HZS ČR umožňuje získat dotaci až do výše 450.000 Kč na dopravní automobil
určený na přepravu osob, který získala např. obec Hvozdec (9 místní Ford s pohonem 4x4).
Vlastní žádost se bude podávat na jaře 2019 s tím, že na podzim 2019 dostane Krajský úřad Stř.
kraje seznam obcí, kterým byla dotace ze strany MV GŘ HZS ČR přidělena. Těmto obcím kraj
přizná další dotaci ve výši 300.000 Kč. Náklady na pořízení vozidla se pohybují okolo
1.000.000 Kč, tzn. že spoluúčast ze strany obce by mohla být kolem 250.000 Kč. Vozidlo nesmí
mít uvnitř přípravu na převoz vybavení JSDH, které by se tedy muselo převážet ve vleku.
Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.15: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
žádosti o dotaci na MV GŘ HZS ČR v programu ,,014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí"
do výzvy: JSDH_ V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu se závazkem
spolufinancování akce z rozpočtu obce Jivina.
16. Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS
Jedná se o navazující dotaci k bodu předcházejícímu. Středočeský kraj z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS podporuje úspěšné žadatele, kteří získali dotaci na
dopravní automobil od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR. Dotace může být až ve výši
300.000 Kč.
Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák

y

Ověřovatelé zápisu
Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.16: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS,
tématické zadání: "Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 z rozpočtu Středočeského kraje" v oblasti
podpory: Pořízení nového dopravního automobilu se závazkem spolufinancování akce
z rozpočtu obce Jivina.
17. Schválení podáni žádosti ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence
Zastupitelé obce v minulosti řešili rozšíření možnosti využití sportovního areálu ve
Vejplánku. V první řadě bychom tam chtěli přivést vodu a elektrickou energii. Dále chceme
rozšířit sportovní vybavení. Dotace se podává od 14.1.2019 do 28.1.2019 a rozsah možné
dotace je 10.000 až 200.000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je v případě obcí 30 %.
Žádost bychom chtěli podat na zakoupení horolezecké stěny a betonového stolu na ping
pong.
Pan starosta poté otevřel diskusi, po které nechal hlasovat zastupitele.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení Č. 6/2018 bod č.17: "Zastupitelstvo obce Jivina většinou hlasů schvaluje podání
žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na
"Modernízaci dětského hřiště - doplnění Street Workout prvků" se závazkem
spolufinancování akce z rozpočtu obce Jivina.
Příloha č.l2

18. Diskuse
Pan starosta otevřel volnou diskusi.
19. Výpis z přijatých usnesení, závěr

Příloha č.l3

Výpis přijatých usnesení přečetl p. Jiří Štochl st. Pan starosta poté poděkoval všem
přítomným za účast a v 20:30 hod ukončil zasedání zastupitelstva obce Jivina.

V Jivině dne: 27.12.2018

Starosta
Ing. Václav Ungr

Místostarosta
Václav Hrabák

Zapsal: Václav Hrabák

Ověřovatelé zápisu
. Stanislav Žáček
Jiří Štochl
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