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ZÁPIS č. 5/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIVINA ZE DNE 9.9.2022

Přítomní zastupitelé:
Omluveni:

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

a

Příloha

č.

l

přivítal všechny
Zasedání zahájil v hostinci „U Baslů“ ve 20:00 hod p. starosta Ing. Václav Ungr
dle
$ 87 zákona
obce
a tedy
přítomné. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů
128/2000 Sb. O obcích je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Dále potvrdil, že zápis z minulého zasedání
zastupitelstva obce Jivina byl podepsán starostou a místostarostou obce a oběma ověřovateli.

č.

Jako zapisovatel byl navržen pan Václav Ungr, 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.
Zahájení a schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti oÚ
Zprávy předsedů výborů
B Výsledek hospodaření za 1-8/2022
Schválení rozpočtového opatření č.6/2022
Schválení směny pozemků p.č. 397/4 a 396/13 za pozemek p.č. 391/9
Schválení podání žádosti o dotaci na MMR — Obnova MK
Diskuse
DO
Závěr
PVT

JAN

Předsedající navrhl přidání dalšího bodu jednání, a to „Přijetí nápravného opatření - zveřejnění
smlouvy na profilu zadavatele“ a dále otevřel diskusi k návrhu programu.
Poté nechal zastupitele hlasovat o takto upraveném návrhu programu.
Výsledek hlasování:

Pro:

proti: -

5

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2022 bod č.1: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje program zasedání.
2..

Příloha č.2

Zpráva o činnosti 0Ú
Pan starosta přečetl zprávu o činnosti OÚ

3..

Zprávy předsedů výborů
Zprávu kontrolního výboru přečetl předseda, pan Jiří Štochl st.
Sta alarm 7 AXal
nřadceda
Z nrár in
ního vyhoru
1RAROHO
DOTU nřačatl
PDIeJCCu předseda; nan Dta1HStav Lack
ZIPTáVu
Zprávu sociálního a kulturního výboru přečetla předsedkyně, paní Mgr. Lucie Váchová.

Pl

4..

Příloha č.3c
Příloha č.4

Výsledek hospodaření za 1-8/2022
S

Příloha č.3a

č 3b
Přlaha
FfHOHT-C-Š
F

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

-

Příloha č.5

Schválení rozpočtového opatření č.6/2022
Návrh rozpočtového opatření č.6/2022 přečetla účetní obce, paní Jarmila Balá.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro:

proti:

5

-

zdržel

se: -

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

Schválení směny pozemků p.č. 397/4 a 396/13 za pozemek p.č. 391/9
Obec

Jivina

Příloha č.6

a

zveřejnila dne 6. 8. 2022 záměr o směně pozemků p.č. 397/4 o výměře 22 m? p.č. 396/13 o
pozemek p.č. 391/9 o výměře 216 m“ v obci Jivina a katastrálním území Jivina u Hořovic.

výměře 264 m“ za

Obec Jivina by chtěla směnit pozemky p.č. 397/4 a 396/13 za pozemek p.č. 391/9, který je ve vlastnictví
Jana Křížka. Pan Křížek zaplatí za rozdíl ve výměrách pozemků (70 m*) částku 200 Kč za m* a polovinu
nákladů za provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Na pozemku p.č. 391/6 bude v budoucnu vybudována odstavná plocha pro parkování osobních automobilů

návštěvníků sportovního areálu Vejplánek.

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

Pro:

proti: 0

5

zdržel se: -

Usnesení č. 5/2022 bod č.6: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje provedení směny pozemků p.č.
397/4 o výměře 22 m?
obci Jivina
p.č. 396/13 o výměře 264 m“ za pozemek p.č. 391/9 o výměře 216 m“
a katastrálním území Jivina u Hořovic mezi obcí Jivina a Janem Křížkem. Pan Křížek zaplatí za rozdíl
ve výměrách pozemků (70 m*) částku 200 Kč za m“ a polovinu nákladů za provedení vkladu do katastru

a

v

nemovitostí.

7.

Schválení podání žádosti o dotaci na MMR

—

Obnova MK

Posledních několik let byla naše obec velmi úspěšná s žádostmi na Ministerstvo pro místní rozvoj na
obnovu místních komunikací. Dle informací projekční kanceláře TNT Consulting s.r.o., se kterou dlouhodobě
spolupracujeme při podávání žádostí o dotace, to vypadá, že v tomto roce bude otevřena poslední. Našim
záměrem je podání žádosti o dotaci na zbývající místní komunikace. Předběžně se jedná o komunikaci pod
jivinskou horou, spodní část komunikace ke mlýnu a přístupovou cestu do Vejplánku.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se:

-

Usnesení č. 5/2022 bod č.7: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova do dotačního titulu

Podpora obnovy místních komunikací.
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8.

-

-

zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele“.

Příloha č.8

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jivina dne 5.9.2022, které provedly pracovnice
Krajského úřadu
Středočeského kraje, Ing. Jarmila Štětinová a paní Irena Kováříková, bylo zjištěno
porušení zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v tomto rozsahu.
Obec Jivina neuveřejnila na Profilu zadavatele Smlouvu o dílo s firmou Novadus
spol. s r.o. ve výši
558.000 Kč bez DPH
Pokud cena zakázky přesahuje 500.000 Kč (bez DPH), je povinností zadavatele, dle $ 219 odst.
1) ZZVZ,
uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn
a dodatků,
a to do 15 dnů ode dne jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek
zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. Zadavatel nemusí
uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy, které uveřejnil v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
registru
smluv.
Nápravné opatření spočívá v dodatečném zveřejnění této smlouvy na Profilu zadavatele.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se:

-

Usnesení č. 5/2022 bod č.8: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje přijetí
nápravného opatření
spočívající ve zveřejnění Smlouvy o dílo č. 1902051/2022 ze dne 18. 7. 2022 s firmou Novadus spol. s r.o.
IC 46349235, se sídlem: Ke Skalám 603, Příbram V — Zdaboř, 261 01. Předmětem
smlouvy je realizace
stavby s názvem „JIVINA — Rozšíření vodovodu v jižní části“ za celkovou cenu 558.000 Kč bez DPH.
9..

Diskuse

Příloha č.9

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast na posledním zasedání současného
zastupitelstva obce
Jivina. Dále poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu a konstatoval, že
toto volební
období patřilo, co se týká investičních akcí, mezi rekordní a podařilo se nám dokončit mnoho
dlouhodobých

projektů

Dále pozval všechny občany ke komunálním volbám, které budou již za 14 dní. Nové
zastupitelstvo bude
opět sedmičlenné a občané budou mít možnost výběru z 9 kandidátů zapsaných na jedné kandidátní listině
s názvem „Mladá generace“.
10. Závěr

Pan starosta poté poděkoval všem za účast a v 20:30 hod ukončil zasedání.
Zapsal dne 9. 9. 2022 pan Václav Ungr.
Starosta
Ing. Václa

;

gr

Ověřovatelé zápisu.
Jiří Stochl
Luboš Ungr

SU

