
Obec Jívka
Jívka 25.05.2022

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.05.2022 na 
Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Matějka, Frýba
 Pospíšil, Svoboda, Sedláček

Omluven:  Štych
Nepřítomen: Kůs
Ověřovatelé zápisu:Hrubý, Matějka

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 4/2022
2) Oprava komunikace Jívka II
3) Oprava střechy – sklad MŠ
4) Žádosti občanů
5) Územní plán (cena)
6) Různé
7) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO

1.  ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 4/2022.
Usnesení:  ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 4/2022.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2.  ZO projednalo návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Jívka před jeho
zveřejněním.

         Usnesení: ZO souhlasí s návrhem Závěrečného účtu  a rozhodlo o jeho      
          Pro: všichni přítomní členové ZO

          3.  ZO projednalo stav místní komunikace „Jívecká“.
          Usnesení: ZO pověřuje starostu obce zjištěním možnosti získání dotace na
          opravu.                       
          Pro: všichni přítomní členové ZO

          4. ZO projednalo cenu opravy střechy MŠ – sklad.
          Usnesení: ZO na základě provedené poptávky na cenu opravy střechy MŠ – 
          sklad souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení prací s f. REST.TU, s.r.o.
          Pro: všichni přítomní členové ZO

          5. ZO projednalo cenovou nabídku na zhotovení změny Územního plánu č. 1.
          Usnesení: ZO souhlasí s cenovou nabídkou na zhotovení  změny Územního  
          plánu č. 1 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.   
          Pro: všichni přítomní členové ZO



ZO  projednalo  návrh  ceny  na  výměnu  výloh  a  vchodových  dveří  na  
prodejně čp. 53.

 Usnesení: ZO souhlasí s nabídkou a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
             Pro. Všichni přítomní členové ZO

6.   ZO projednalo pronájem části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Usnesení: ZO  rozhodlo o zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 64/1 v 
k.ú. Horní Vernéřovice u čp. 225 o výměře 70 m2.

             Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o pronájem části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
          Usnesení: ZO rozhodlo o zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 64/1 v  

k.ú. Horní Vernéřovice o výměře cca 43 m2.
             Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o prodej části p.p.č. 413/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
            Usnesení: ZO vzhledem ke skutečnosti nutnosti oddělení a zajištění přístupu 

se souhlasem stavebního úřadu rozhodlo o zamítnutí žádosti o odprodej.
Pro zamítnutí prodeje: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost ZO OS KOVO ESAB Vamberk o povolení z výjimky  
nočního klidu.
Usnesení: ZO rozhodlo o povolení hudební produkce dne 12.07.2022 od  
22:00 do 24:00 hodin  s podmínkou ztlumení hudební produkce.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur …………………………...

Ověřovatelé zápisu:

Martin Hrubý ……………………………

Pavel Matějka ……………………………

             

     


