
Obec Jívka
Jívka 22.2.2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 22.2.2023 na 
Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Matějka, Gangur, Hrubý, Kůs,  Beran,
Svoboda, Sedláček, Meuer, Frýba, Kremlík

          Omluven: Kobr
Ověřovatelé zápisu:  Kůs,  Kremlík

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 2/2023
2) Projednání žádostí o finanční podporu
3) Různé
4) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1.  ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 2/2023
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2023  

Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádost o finanční dar „Domov důchodců Lampertice“
      Usnesení: ZO schválilo žádost o finanční dar „Domov důchodců Lampertice“ ve 

výši 2 000 ,- Kč
             Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo ceny pozemků k prodeji v obci.
Usnesení: ZO schválilo ceny pozemků k prodeji :

 - parcely pro výstavbu rodinných domů v soustředěné zástavbě za 500,- 
Kč/m2 včetně DPH

           Pro: všichni přítomní členové ZO

       - parcely pro výstavbu rodinných domů mimo soustředěnou zástavbu 
( bez inženýrských sítí ) za cenu stanovenou úředním odhadem, nejméně 

však 100,- Kč/m2 včetně DPH
       Pro: všichni přítomní členové ZO

- ostatní parcely za cenu stanovenou úředním odhadem, nejméně však 50,-
Kč/m2 .

  Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo ceny pozemků k pronájmu v obci.
Usnesení: ZO schválilo ceny pozemků k pronájmu:



- všechny druhy pozemku budou pronajímány  za 1,-Kč/m2, nejméně však 
100,-Kč/rok

vyjma pozemků pronajímaných za účelem zemědělské velkovýroby 
Pro: 7 členů ZO

Zdržel se:  Meuer, Svoboda, Kremlík

5. ZO projednalo záměr prodeje a stanovení cen pozemků
Usnesení: ZO schválilo prodej a ceny pozemků:

- žadatelka Marie Procházková, část parc. č. 442/1 – část a) 238m2 trvalý 
travní porost v k. ú. Horní Vernéřovice za 14 280,-Kč

  Pro: všichni přítomní členové ZO

- žadatel Pavel Cicvárek , část parc. č. 442/1 - 722m2 trvalá travní porost  v k. 
ú. Horní Vernéřovice za 43 320,-Kč

  Pro: všichni přítomní členové ZO

-  žadatel Marcel Fáber, parc. č. 261/1 – 83m2 trvalý travní porost v k. ú. 
Janovice u Trutnova za 6 160,-Kč

  Pro: všichni přítomní členové ZO

- žadatel Petr Futera část parc. č. 72/1 díl a) 126m2 trvalý travní porost  v k. 
ú. Horní Vernéřovice za 11 718,-Kč

  Pro: všichni přítomní členové ZO

- žadatelka Edita Kůsová parc. č. 429/2 – 165m2 ostatní plocha v k. ú. Jívka za 
8 250,-Kč

  Pro: všichni přítomní členové ZO

6. ZO projednalo záměr pronájmu pozemků parc. č.  270 – 303m2 ostatní 
plocha  v k. ú. Janovice u Trutnova a část parc. č. 252 – 900m2 trvalý 

travní porost v k. ú. Janovice u Trutnova
Usnesení: ZO schválilo pronájem a cenu pozemků:

- žadatel Alfred a Iva Scholzovi,  parc. č.  270 – 303m2 jiná plocha  v k. ú. Janovice u 
Trutnova a část parc. č. 252 – 900m2 trvalý travní porost v k. ú. Janovice u Trutnova za 

1203,Kč/ročně
  Pro: všichni přítomní členové ZO

7. ZO projednalo nabídku studie proveditelnosti odkanalizování a zásobování 
pitnou vodou v částech obce Janovice, Hodkovice, Nové Domky/Dvorky

Usnesení: ZO schválilo záměr nejdříve provést průzkum zájmu u občanů a 
studii proveditelnosti  prozatím odložit

 Pro: všichni přítomní členové ZO

8. ZO projednalo záměr zaměřit pozemek  96/3   v k. ú. Studnice u Jívky
Usnesení: ZO schválilo záměr  zaměřit pozemek 96/3  v k. ú. Studnice u Jívky

 Pro: všichni přítomní členové ZO



9.   ZO bylo seznámeno s proběhlou inventarizací majetku obce k 31.12.2022.
Usnesení:  ZO bere zprávu na vědomí.

    
 

   Mgr. Pavel Matějka DiS. ………………………….

   Ověřovatelé zápisu:

     Josef Kůs                …………………………..

              Bedřich Kremlík                           …………………………..


