
Obec Jívka
Jívka 29.06.2022

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.06.2022 na 
Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Kůs, Matějka
                        Pospíšil, Štych, Frýba

Omluven: Svoboda
Nepřítomen: Sedláček

Ověřovatelé zápisu: Štych, Kůs

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 5/2022 
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
3) Schválení pronájmu  a bezúplatného převodu pozemků
4) Různé
5) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO

1.  ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 5/2022.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 5/2022
Pro: všichni přítomní členové ZO

2.  ZO projednalo návrh závěrečného účtu hospodaření obce Jívka za rok
2021.
Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola, Jívka za rok 2021. Přebytek hospodaření ve výši 135,62 Kč bude
převeden do rezervního fondu organizace.
Pro: všichni přítomní členové ZO

  ZO schválilo účetní závěrku obce Jívka za rok 2021.
Pro: všichni přítomní členové ZO

  ZO schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Jívka za
rok 2021 bez výhrad.
Pro: všichni přítomní členové ZO

  ZO bere na vědomí závěrečný účet hospodaření Svazku obcí
Jestřebí hory za rok 2021.

3.   ZO projednalo prodej p.p.č. 1443 a č. 104/1 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO po předchozí veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1443
o výměře 491 m2 a p.p.č. 104/1 o výměře 444 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova



paní Vendule Jedličkové za celkovou cenu 59.260 Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

      ZO projednalo bezúplatný převod silničních pozemků.
Usnesení: ZO po předchozím zveřejněném záměru rozhodlo o bezúplatném
převodu silničních pozemků – p.p.č. 67/14 o výměře 304 m2 a p.p.č. 67/20 o
výměře 149 m2 Správě silnic Královéhradeckého kraje.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo pronájmy pozemků.
Usnesení: ZO rozhodlo po předchozí veřejné nabídce o pronájmu části p.p.č.
64/1 o výměře 70 m2 v k.ú. Horní Vernéřovice panu Martinu Krýslovi.
Pro: všichni přítomní členové ZO

                   ZO rozhodlo po předchozí veřejné nabídce o pronájmu části p.p.č.
64/1 o výměře 43 m2 v k.ú. Horní Vernéřovice panu Lukáši Kristovi.
Pro: všichni přítomní členové ZO

                   ZO rozhodlo po předchozí veřejné nabídce o pronájmu p.p.č. 49/1
o výměře 153 m2 v k.ú. Jívka paní Věře Vrbatové za podmínky umožnění
přístupu pro nemovitost ev.č. 71.
Pro: všichni přítomní členové ZO

            ZO rozhodlo o zřízení věcného břemene na parcele č. 47 v k.ú.
Horní Vernéřovice, spočívajícího v právu přístupu na p.p.č. 88/2 v k.ú. Horní
Vernéřovice.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4.   ZO bere na vědomí žádost Domu dětí a mládeže Stonožka o konání
diskotéky dne 28.07.2022 v areálu Pensionu Jívka. ZO žádá ztlumení hudební
produkce po 22. hodině.

      ZO projednalo žádost Dolu Jan Šverma, o.p.s.
Usnesení: ZO rozhodlo o daru ve výši 10.000 Kč Dolu Jan Šverma, o.p.s. na
zajištění akce Jak se peklo probouzí v areálu Dolu Bohumír.
Pro: všichni přítomní členové ZO

       ZO projednalo žádost Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.
Usnesení: ZO rozhodlo o daru ve výši 20.000 Kč Hospicu Anežky České v
Červeném Kostelci.
Pro: všichni přítomní členové ZO

       ZO rozhodlo o posílení rozpočtu příspěvkové organizaci Mateřská škola,
Jívka ve výši 20.000 Kč na odměnu končící ředitelky organizace.
Pro: všichni přítomní členové ZO



       ZO projednalo zařazení nastupující ředitelky  mateřské školy do platové
třídy.
Usnesení: ZO rozhodlo o zařazení nastupující ředitelky mateřské školy do 12. 

platové třídy.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného
břemene.
Usnesení: ZO souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024053/SOBS VB/2 Jívka.

          Pro: všichni přítomní členové ZO

          Zapsal: 

           Jiří Gangur ……………………

           Ověřovatelé zápisu:

          Josef Štych …………………..

          Josef Kůs …………………..


