
Obec Jívka 
Jívka 26.05.2021 
 
Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne  26.05.2021 na 
Obecním úřadě v Jívce 

 
Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kůs, Matějka,  Sedláček,  
                                        Štych, Frýba 
Omluven: Svoboda, Pospíšil 
Nepřítomen: Kremlík 
 
Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kůs 
 
Program jednání: 
 
1) Úprava rozpočtu č. 3 a 4/2021 
2) Projednání žádostí o odprodej stavebních parcel 
3) Revokace usnesení z jednání ZO 31.03.2021 
4) Schválení smlouvy s dodavatelem (komunikace) 
5) Projednání závěrečného účtu hospodaření 
6) Různé 
7) Diskuse 

 
          Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO 
 
 

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 3 a 4/2021. 
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 3 a 4/2021. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 

2. ZO projednalo žádosti o odprodej stavebních parcel. 
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce parcel k výstavbě rodinných 
domů č. 499/16 a č. 499/24 v k.ú. Horní Vernéřovice. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
Na jednání ZO se dostavil pan Svoboda. 
 

3. ZO projednalo záležitost ohledně napadení usnesení o odprodeji parcely. 
Usnesení: ZO rozhodlo o zrušení usnesení bodu č. 2 z jednání ZO 
31.03.2021 ve věci prodeje p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova. 
Pro zrušení usnesení: šest členů ZO 
Proti zrušení usnesení: Štych 
Zdrželi se hlasování: Svoboda, Hrubý 
 

4. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na dostavbu a opravu 
komunikace do nového zástavbového území a u prodejny potravin. 



Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s dodavatelem 
stavby. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 

5. ZO projednalo návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2020 
před jeho vyvěšením. 
 

6. ZO bere na vědomí zahájení přípravných prací na uložení zeminy 
z výkopových prací na úpravu komunikace „Studnická“. 

 
ZO bylo seznámeno s návrhem starosty obce na instalaci prvků naučné 
stezky v Horních Vernéřovicích. 
Usnesení: ZO souhlasí s projektem informačních prvků naučné stezky. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO pověřuje starostu obce k zastupování obce při pořizování změny č. 1 
Územního plánu obce Jívka. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo po předchozím záměru zápůjčky části p.p.č. 633 v k.ú. 
Horní Vernéřovice. 
Usnesení: ZO rozhodlo o zápůjčce části p.p.č. 633 v k.ú. Horní 
Vernéřovice za účelem instalace výdejního boxu „Zásilkovna“. 
 
ZO projednalo návrh závěrečného účtu hospodaření SOJH za rok 2020. 
Usnesení: ZO souhlasí se závěrečným účtem hospodaření SOJH za rok 
2020. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO přijalo zprávu p. Štycha ohledně jednání s Farností Trutnov o ochotě 
jednat s Obcí Jívka o převodu pozemků k výstavbě rodinných domů 
v Horních Vernéřovicích. 
 
ZO projednalo žádost o odprodej části p.p.č. 359/2 v k.ú. Horní 
Vernéřovice. 
Usnesení: ZO nesouhlasí s odprodejem části p.p.č. 359/2 v k.ú. Horní 
Vernéřovice. 
Proti prodeji: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo žádost ESAB Vamberk o uspořádání ohňostroje. 
Usnesení: ZO souhlasí s uspořádáním ohňostroje dne 16.7.2021 v době 
od 22:00 do 22:30 hodin za příznivých povětrnostních podmínek v areálu 
Pensionu Jívka. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
 
 



Zapsal: 
 
Jiří Gangur   …………………….. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Martin Hrubý  ……………………… 
 
Josef Kůs   ……………………… 
 


