Obec Jivina
Jivina 76
267 62
IČO: 00233366

Tel.: (St 16:30 - 18:30 hod): 311 572 594
Mobil: 724 179 371, datová schránka: v5na726
E-mail: obec.jivina@gmail.com
Web: www.jivina-be.cz

ZÁPIS č. 3/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIVINA ZE DNE 29.6.2022
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:

Ing. Ungr V., Hrabák V., Štochl J., Ungr L., Mgr. Váchová L.
Bc. Sazama M., Žáček S.

Příloha é.l
Zasedání zahájil v 19:30 hod p. starosta Ing. Václav Ungr, přivítal všechny přítomné v hostinci
,,U Baslů" č.p.8. 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 ověřovatelé zápisu pan Jiří Štochl a pan Luboš
Ungr. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Pan starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl vyvěšen na úřední desce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti OÚ
Zprávy předsedů výborů
Výsledek hospodaření za 1-5/2022
Schválení rozpočtového opatření č.4/2022
Schválení závěrečného účtu obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jivina
bez výhrad
7. Schválení účetní závěrky za rok 2021
8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2027
9. Prodej pozemků v majetku obce vyvolaný revizí katastrálního území
l O. Schválení přijetí dotace z ISF Stř. kraje na projekt „Jivina - Zásobování obyvatel pitnou vodou':
11. Schválení podepsání SoD na akci „JIVINA - Rozšíření vodovodu v jižní části"
12. Schválení podání žádosti o dotaci z FOV Stř. kraje na projekt „Jivina - Zásobování obyvatel pitnou

vodou"
13.
14.
15.
16.

Schválení podání žádosti o dotaci na FVE na budovu hostinec
Schválení podání žádosti o dotaci na FVE, TČ, teplovodní vytápění na budovu OÚ
Diskuse
Závěr

Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
proti: zdržel se: Usnesení č. 3/2022 bod č.1: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje program zasedání.
2.

Zpráva o činnosti OÚ

Příloha é.2

Pan starosta přečetl zprávu o činnosti OÚ
3.

Zprávy předsedů výborů
Zprávu kontrolního výboru přečetl předseda, pan Jiří Štochl st.
Zprávu finančního výboru přečetl předseda, pan Stanislav Žáček
Zprávu sociálního a kulturního výboru přečetla předsedkyně, paní Mgr. Lucie Váchová.

Phloh€1 č.3a
Příloha č.3 b

Příloha é.3c
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4.

Výsledek hospodaření za 1-5/2022

PNloha č.-1

S výsledkem hospodaření obce Jivina přítomné seznámila účetní obce, paní Jarmila Balá.
5.

Schválení rozpočtového opatření č.4/2022

Příloha č.5

Návrh rozpočtového opatření č.4/2022 přečetl místostarosta obce, p. Václav Hrabák.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.5: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje rozpočtové opatření č.4/2022.
6.

Schválení závěrečného účtu obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jivina bez
výhrad
Příloha č.6a, b

Občany se zprávou o výsledku hospodaření obce Jivina a s návrhem závěrečného účtu obce Jivina za
rok 2021 seznámil místostarosta obce, pan Václav Hrabák.
Poté pan starosta otevřel diskusi, po které nechal zastupitele hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č. 6: ,,Zastupitelstvo obce Jivina hlasů schvaluje závěrečný účet obce
Jivina včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jivina za rok 2021 bez výhrad"
7.

Schválení účetní závěrky za rok 2021

Příloha č. 7

Občany s návrhem účetní závěrky obce Jivina za rok 2021 seznámil místostarosta obce, pan Václav Hrabák.
Poté pan starosta otevřel diskusi, po které nechal zastupitele hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2021 bod č. 7: ,,Zastupitelstvo obce Jivina hlasů schvaluje účetní závěrku obce

Jivina za rok 2021"
8.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2027

Příloha č.8

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2027 přečetl místostarosta obce, p. Václav Hrabák.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.8: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje střednědobý výhled rozpočtu

Obce Jivina na roky 2023 - 2027.
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9.

Prodej pozemků v majetku obce vyvolaný revizí katastrálního území

Příloha č. 9a-j

Na základě proběhlé revize katastrálního území naší obce nás pracovnice Katastrálního úřadu Beroun
upozornily na jisté nesrovnalosti. Jedná se převážně o dlouhodobě zaplacené pozemky, které jsou v majetku
Obce Jivina. Jde o pozemky, které jsou již oddělené a evidované v katastru nemovitostí, ale také o pozemky,
které se budou muset geodeticky zaměřit, zapsat do katastru nemovitostí a prodat.
Stanovili jsme prodejní cenu 200 Kč za m2 s tím, že kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do
katastru nemovitostí, který je nyní ve výši 2.000 Kč. U pozemků, které se budou muset oddělovat, bude
kupující strana hradit v plné výši i poplatek za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
a) Schválení prodeje pozemku p.č. 164 o výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 1 O m2
manželům Elišce a Adamovi Veselým, majitelům nemovitosti č.p. 30. Záměr o prodeji pozemků byl
vyvěšen dne 26.5.2022.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9a: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej pozemků p.č. 164 o
výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 10 m2 manželům Elišce a Adamovi Veselým,
majitelům nemovitosti č.p. 30. Prodejní cena je ve výši 200 Kč za m2• Kupující strana bude dále platit
poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a náklady za vyhotovení geometrického
plánu pro rozdělení pozemku.
b) Schválení prodeje části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 13 m2 manželům Haně a Jiřímu Kopeckým,
majitelům nemovitosti č.p. 38. Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen dne 26.5.2022.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9b: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej části pozemku p.č. 7/1 o
výměře cca 13 m2 manželům Haně a Jiřímu Kopeckým, majitelům nemovitosti č.p. 38. Prodejní cena je
ve výši 200 Kč za m2• Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši
2.000 Kč a náklady za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
c) Schválení prodeje části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 145 m2 panu Oldřichu Teringerovi, majiteli
nemovitosti č.p. 20. Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen dne 26.5.2022.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9c: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej části pozemku p.č. 7/1 o
výměře cca 145 m2 panu Oldřichu Teringerovi, majiteli nemovitosti č.p, 20. Prodejní cena je ve výši
200 Kč za m2• Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši
2.000 Kč a náklady za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
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d) Schválení prodeje části pozemku p.č. 384/3 o výměře cca 60 m 2 paní Petře Mouralové, majitelce
nemovitosti č.p. 83. Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen dne 26.5.2022.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9d: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej pozemku p.č. 384/3 o
výměře cca 60 m2 paní Petře Mouralové, majitelce nemovitosti č.p, 83. Prodejní cena je ve výši 200 Kč
za m2• Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a
náklady za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
e) Schválení prodeje pozemku p.č. 277/3 o výměře 18 m 2 a p.č. 278/4 o výměře 42 m 2 panu Radkovi
Márynkovi, majiteli nemovitosti č.p. 33. Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen dne 26.5.2022.
Původně jsme chtěli prodat jen pozemek p.č. 277/3, který tvoří část zahrady rodinného domu č.p. 33.
Majitelé nemovitosti ale projevili zájem i o koupi pozemku p.č. 278/4, který užívají jako skladiště všeho
možného.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Nejdříve dal pan starosta hlasovat o prodeji pozemku p.č. 277/3 o výměře 18 m 2.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Poté nechal hlasovat o prodeji pozemku p.č. 278/4 o výměře 42 m 2.
Výsledek hlasování:

Pro: -

proti: 3

zdržel se: 2

Usnesení č. 3/2022 bod č.9e: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej pozemku p.č. 277/3 o
výměře 18 m2 panu Radkovi Márynkovi, majiteli nemovitosti č.p. 33. Prodejní cena je ve výši 200 Kč
za m2• Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč.

f) Schválení směny části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 1 O m2 za pozemek tvořící průchod mezi
oplocenou částí zahrady pana Romana Pospíšila (části pozemků p.č. 192 a 193) a zahradou domu
č.p. 36 v majetku pana V. Hrabáka a paní Vilmy Svobodové. Ve zveřejněném záměru o prodeji části
pozemku p.č. 7/1 jsme původně chtěli prodat větší část tohoto pozemku o výměře cca 27 m 2. Tento
záměr jsme ale přehodnotili a na základě dohody s p. Romanem Pospíšilem bychom provedli směnu
již oploceného pozemku před jeho domem za průchod.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9f: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje směnu části oploceného
pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 10 m2 před domem č.p. 36 za pozemek tvořící průchod mezi oplocenou
částí zahrady pana Romana Pospíšila (části pozemků p.č. 192 a 193) a zahradou domu č.p. 36. Veškeré
náklady za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a za vklad do katastru nemovitostí
půjdou na vrub Obce Jivina.
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g) Schválení prodeje pozemku p.č. 81 o výměře 45 m2 Štěpánce a Jiřímu Štochlovým. Záměr o prodeji
pozemků byl vyvěšen dne 26.5.2022.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9g: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej pozemku p.č. 81 o
výměře 45 m2 Štěpánce a Jiřímu Štochlovým, majitelům nemovitosti č.p. 37. Prodejní cena je ve výši
200 Kč za m2• Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000
Kč.
h) Schválení prodeje pozemku p.č. 43/3 o výměře 5 m2, 44/5 (1 m2) a 44/2 (33 m2) panu Václavu Balému,
majiteli nemovitosti č.p. 14. Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen dne 26.5.2022.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9h: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej pozemku p.č. 43/3 o
výměře 5 m2, 44/5 o výměře 1 m2 a 44/2 o výměře 33 m2 panu Václavu Balému, majiteli nemovitosti
č.p. 14. Prodejní cena je ve výši 200 Kč za m2• Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do
katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč.
i)

Schválení prodeje části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 38 m2 manželům Vlastě a Františku
Jakabovým. Dále by manželé Jakabovi měli zájem o odkoupení pozemku p.č.169 o výměře 95 m2.
Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen dne 26.5.2022.

Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem plochy o výměře 38 m2 uvedené v záměru. Pan František
Jakaba vystavěl bez povoleni na hranici křižovatky sloupek z betonového ztraceného bednění, který je skoro
v křižovatce. Vzájemná hranice pozemku, který jsme ochotni prodat, bude ještě upřesněna při místním šetření.
S prodejem pozemku p.č. 169 nesouhlasí majitelka sousední nemovitosti č.p. 41, pani Anna Králová.
Z důvodu možných budoucích terénních úprav, pro vytvoření parkovacího místa, se obává o narušení stability
přístupové cesty k jejímu domu, která slouží mimo jiné i pro vjezd nákladních vozidel vyvážejících obsah
žumpy.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Nejdříve dal pan starosta hlasovat o prodeji redukované části pozemku p.č. 7/1
Výsledek hlasování:
Pro: 5
proti: zdržel se: Poté nechal hlasovat o prodeji pozemku p.č. 169 o výměře 95 m2•
Výsledek hlasování:
Pro: proti: 5
zdržel se: Usnesení č. 3/2022 bod č.9i: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej části pozemku p.ě. 7/1
manželům Vlastě a Františku Jakabovým, majitelům nemovitosti č.p. 29. Skutečná hranice
prodávaného pozemku bude stanovena při místním šetření. Prodejní cena je ve výši 200 Kč za m2•
Kupující strana bude dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a náklady
za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
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j)

Schválení prodeje části pozemku p.č. 7/1 označeného jako pozemek p.č. 17 /l 1 o výměře 14 m 2 a části
pozemku 17/10 označeného jako pozemek p.č. 7/21 o výměře 1 m 2 paní Ivě Dittrich, majitelce
nemovitosti č.p. 16. Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen dne 12.6.2022.

Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č.9j: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje prodej části pozemku p.č. 7/1
označeného dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku (číslo plánu 249-74/2022) jako pozemek
p.č. 17/11 o výměře 14 m2 a části pozemku 17/10 označeného jako pozemek p.č. 7/21 o výměře 1 m2 paní
Ivě Dittrich, majitelce nemovitosti č.p, 16. Prodejní cena je ve výši 200 Kč za m2• Kupující strana bude
dále platit poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a náklady za vyhotovení
geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
1 O. Schválení přijetí dotace z ISF Stř. kraje na projekt „Jivina - Zásobování obyvatel pitnou vodou"
Příloha č. l O
Dne 24.2.2022 jsme podali žádost o dotaci z Programu 2022 z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturálního fondu v rámci zadání Drobné vodohospodářské projekty na projekt „Jivina
- Zásobování obyvatel pitnou vodou". Předpokládané náklady projektu byly ve výši 723.096 Kč včetně DPH
a požadovaná dotace 350.000 Kč. Dne 27.6.2022 se zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo náš projekt
podpořit a požadovanou dotaci nám schválili.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č. l O: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje přijetí dotace ve výši 350.000 Kč
a podepsání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturálního fondu v rámci zadání Drobné vodohospodářské projekty
na projekt „Jivina - Zásobování obyvatel pitnou vodou" se závazkem spolufinancování akce z rozpočtu
Obce Jivina.
11. Schválení podepsání SoD na akci „JIVINA - Rozšíření vodovodu v jižní části"

Příloha č.11

Dne 16.6.2022 jsme vypsali výběrové řízení na realizaci nového vodovodního řádu v jižní části obce.
Jedná se o projekt, jehož financování řešíme na obci již několik let a až nyní se nám povedlo získat dotaci ze
Středočeského kraje ve výši 350.000 Kč, viz. předchozí bod jednání.
Pro podání nabídky do výběrového řízení jsme oslovili celkem 5 firem s tím, že oficiální nabídku jsme
obdrželi od třech uchazečů. Nabídku podala firma Ekologická stavební Králův dvůr s.r.o, firma VHS
technology a.s. a firma Novadus s.r.o z Příbrami. Vyhodnocení výběrového řízeni proběhlo v úterý 28.6.2022
od 17:00 hod za účasti starosty obce Ing. V. Ungra a zastupitelů Bc. M. Sazamy a St. Žáčka. Vítězným
uchazečem se stala firma Novadus s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 558.000 Kč bez DPH. Hodnotící komise
doporučuje zastupitelstvu obce přijetí vítězné nabídky a podepsání SoD o realizaci, která by měla proběhnout
ještě v tomto roce. V případě odstoupení firmy Novadus s.r.o. starosta navrhl podepsání smlouvy o dílo
s uchazečem umístěném na druhém místě, tedy s firmou VHS technology a.s.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
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Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

proti: -

zdržel se: 2

Usnesení č. 3/2022 bod č.1 la: Zastupitelstvo obce Jivina tento bod neschválilo.
Na základě výsledků hlasování vyhlásil pan starosta přestávku v době trvání 5 minut.
Po přestávce navrhl zastupitelům hlasovat o upraveném usnesení, ze kterého byla vypuštěna věta, že
zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě odstoupení firmy Novadus s.r.o. bude podepsána smlouva o dílo
s uchazečem umístěném na druhém místě, tedy s firmou VHS technology a.s.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

proti: -

zdržel se: 1

Usnesení č. 3/2022 bod č.11 b: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje podepsání smlouvy o dílo na akci
„JIVINA - Rozšíření vodovodu v jižní části" s firmou Novadus s.r.o. za nabídkovou cenu 558.000 Kč
bez DPH.
12. Schválení podání žádosti o dotaci z FOV Stř. kraje na projekt ,.Jivina - Zásobování obyvatel pitnou
vodou„

Příloha č.12
Zastupitelstvo Středočeského kraje v rámci Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí
do 2.000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova umožňuje obcím do 2.000 obyvatel jednou za
volební období krajských zastupitelů využít dotaci ve výši 1.000 Kč na každého obyvatele obce. U obcí do
200 obyvatel k 1.1.2021 je dotace ve výši 200.000 Kč. Dotaci je možno využít na dopravní a technickou
infrastrukturu, občanské vybavení, popř. úpravu veřejného prostranství. Rozhodli jsme se tuto dotaci využít
na ponížení nákladů obce Jivina na rozšíření vodovodního řádu v jižní části obce, tedy do „Vejplánku".
Poté pan starosta otevřel diskusi, po které nechal zastupitele hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

proti: 1

zdržel se: -

Usnesení č. 3/2022 bod č. 12: ,,Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje podání žádosti o dotaci z
Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2.000 obyvatel ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na projekt „Jivina - Zásobování obyvatel pitnou vodou".
13. Schválení podání žádosti o dotaci na FVE na budovu hostinec
Elektřinu nám již několik let dodává Yello Energy, u kterého jsme měli ceny vždy výrazně nižší, než
u ČEZu. Od 1.4.2022 se nám ale i u této společnosti zvedla cena za silovou elektřinu v hostinci a OÚ z
1.190 Kč (NT) a 1.690 Kč (VT) na 3.500 Kč bez DPH za kWh. Při současné spotřebě (hostinec ve VT 4.2
MWh a v NT 2.5 MWh a OÚ ve VT 1.8 MWh a v NT 9 MWh za rok) dojde k nárůstu nákladů na elektřinu
v hostinci z 31.000 Kč na 48.000 Kč a v OÚ z 37.000 Kč na 68.000 Kč.
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Jen pro zajímavost uvedu, že dle aktuálně nejlevnějšího tarifu u ČEZu (elektřina v akci na 3 roky) jsou
náklady hostince již 69.000 Kč a vytápění OÚ již 103.000 Kč. Při instalaci hybridní FVE o výkonu 1 O kWp s
baterií a přechodu k ČEZ u na tarif Elektřina pro soláry by mohli náklady v obou budovách výrazně klesnout.
Osobně si také myslím, že cena silové elektřiny již nikdy neklesne pod 3.000 Kč za MWh a vysoké
ceny energií se stanou realitou.
Operační fond životního prostředí pravděpodobně již v červenci tohoto roku vypíše dotace na pořízení
fotovoltaických elektráren na veřejné budovy. Výše poskytnuté dotace bude od 50 do 75 % a mezi uznatelné
náklady patři i náklady za administraci dotace a projektové náklady. Žádost o dotaci budeme podávat opět
přes firmu TNT Consulting s.r.o. a nutnou projektovou dokumentaci nám již zpracovává projektant Ing.
Ondrušek z firmy Statik Praha.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
proti: zdržel se: Usnesení č. 3/2022 bod č.13: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje podání žádosti o dotaci na
pořízení FVE na budovu hostince, č.p.8. Dotace bude podána z výzvy na úsporu energie z OPŽP, popř.
použijeme jiný vhodný dotační titul.
14. Schválení podání žádosti o dotaci na FVE, TČ, teplovodní vytápění na budovu OÚ
Budova OÚ je doposud vytápěna elektrickými akumulačními kamny a i když je plášť budovy i půda
dobře zateplen a okna jsou plastová s trojsklem, tak náklady za vytápění již přesáhly únosnou mez. Rozhodli
jsme tedy o pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda, realizaci nové teplovodní vytápěcí soustavy s radiátory
aFVE.
Žádost o dotaci bychom v tomto případě podali na Ministerstvo životního prostředí z výzvy č.12/2021
popř. z navazující výzvy na OPŽP na úspory energie.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
proti: zdržel se: Usnesení č. 3/2022 bod č.14: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje podání žádosti o dotaci na
pořízení FVE, TČ vzduch voda a nového teplovodního vytápění do budovy obecního úřadu, č.p. 76.
Dotace bude podána do výzvy č.12/2021 na MŽP, popř. do navazující výzvy na úsporu energie z OPŽP.
15. Diskuse

Příloha č.15

16. Závěr
Pan starosta poté poděkoval všem za účast a v 21 :30 hod ukončil zasedání.
Zapsal dne 29.6.2022 pan Václav Ungr.

Starosta
Ing. Václav Ungr

Ověřovatelé zápisu.
Jiří Štochl
Luboš Ungr
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