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ZÁPIS č. 4/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVINA
ZE DNE 27. 7. 2022
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:

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

Příloha č.1

Zasedání zahájil ve 19:30 hod p. starosta Ing. Václav Ungr a přivítal všechny přítomné v budově
obecního úřadu, č.p. 76. 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 Stanislav Žáček, jako ověřovatelé zápisu pan Jiří Štochl a pan Luboš
Návrh
Ungr.
byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Dále pan starosta přednesl návrh programu zasedání o kterém nechal hlasovat.
1.
Zahájení a schválení programu zasedání
2.
Schválení přijetí návratné finanční výpomoci ze Stř. kraje z Fondu návratných finančních zdrojů
3. Diskuse
4. Závěr
zdržel se: Pro: 5
Výsledek hlasování:
proti: Usnesení č. 4/2022 bod č.1: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje program zasedání.
2.

Schválení přijetí návratné finanční výpomoci

ze Stř. kraje z Fondu

návratných finančních zdrojů
Příloha č.2

Dne 10.5.2022 jsme podali žádost o poskytnutí návratné finanční výpomocí z rozpočtu Stř. kraje ze
Stř. fondu návratných finančních zdrojů, kde může být poskytnuta finanční výpomoc obcím do 3.000 obyvatel
na předfinancování projektů podpořených z fondů EU/EHP a dalších národních zdrojů. Tuto výpomoc
použijeme na předfinancování projektu Jivina — chodník podél sil. I[/117, na který máme z MMR platné
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4.873.347,86 Kč.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
zdržel se: Pro: 5
Výsledek hlasování:
proti: -

č. 4/2022 bod č.2:

Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje přijetí návratné finanční pomoci
ve výši 4.000.000 Kč z rozpočtu Stř. kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů na
předfinancování projektu „Jivina — chodník podél sil. Il/117“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci. Evidenční číslo žádosti: FNF/PFP/048188/2022, Oblast
podpory: IROP 2014-2020 DOPRAVA
Usnesení

3.
4.

Příloha č.3

Diskuse
Závěr

Pan starosta poté poděkoval všem za účast a v 19:50 hod ukončil zasedání.
Zapsal dne 27. 7. 2022 pan Stanislav Záček.
Starosta
Václav
Ing.
Ungr

Ověřovatelé zápisu.
Jiří Stochl
Luboš Ungr

