
Obec Jívka 
Jívka 30.06.2021 
 
Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 30.06.2021 na 
Obecním úřadě v Jívce 

 
Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý,  Kůs, Matějka, Pospíšil, Svoboda,  
             Sedláček, Štych, Frýba 
Omluveni: Kobr, Kremlík 
Ověřovatelé zápisu: Kůs, Matějka 
 
Program jednání: 
 
1) Úprava rozpočtu č. 5/2021 
2) Závěrečný účet hospodaření za r. 2020 
3) Žádosti občanů a organizace 
4) Různé – pozemková úprava, pošta Partner 
5) Diskuse 

 
          Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO. 
 

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 5/2021. 
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 5/2021. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 

2. ZO projednalo návrh závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2020. 
Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská 
škola Jívka za rok 2020. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 

      ZO schválilo účetní závěrku Obce Jívka za rok 2020. 
                 Pro: všichni přítomní členové ZO 
      

ZO schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet Obce      
Jívka za rok 2020 s výhradou zjištěné chyby:  

Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně         
uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem. 

ZO pověřuje starostu obce nápravou zjištěného nedostatku. 
               Pro: všichni přítomní členové ZO 
 

3. ZO projednalo žádosti o odprodej pozemků. 
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce části pozemkových parcel č. 
507/1, č. 507/3 a č. 380/2 v k.ú. Hodkovice u Trutnova, č. 807/2 a č. 806 
v k.ú. Studnice u Jívky. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 



ZO projednalo změnu žádosti o odprodej částí parcel č. 254/2 a č. 254/4 
v k.ú. Janovice u Trutnova. 
Usnesení: ZO souhlasí se změnou žádosti a s cenou 200 Kč/m2. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo žádost o odprodej p.p.č. 363/1 a č. 363/2 v k.ú. Janovice u 
Trutnova. 
Usnesení: ZO odkládá rozhodnutí o veřejné nabídce na srpnové jednání 
ZO. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo po předcházející veřejné nabídce odprodej parcel 
k výstavbě RD. 
Usnesení: ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 499/21, oddělené z p.p.č. 499/3 
v k.ú. Horní Vernéřovice panu Kamilu Grimovi za celkovou cenu 208 000 
Kč včetně DPH. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
                    ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 499/16, oddělené z p.p.č. 
499/3 v k.ú. Horní Vernéřovice panu Ondřeji Elišákovi a Kateřině 
Hamplové za celkovou cenu 214 200 Kč včetně DPH. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo žádost o pronájem pozemků. 
Usnesení: ZO rozhodlo o záměru pronájmu části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní 
Vernéřovice u čp. 227. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo žádost o dar. 
Usnesení: ZO rozhodlo o daru ve výši 10 000 Kč pro Hospic Anežky České 
v Červeném Kostelci. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo žádosti o příspěvek na vydání publikací Omalovánky první 
pomoci a Stopa bezpečí. 
Usnesení: ZO rozhodlo o neposkytnutí příspěvku. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo žádost o povolení noční hudební produkce. 
Usnesení: ZO rozhodlo o povolení venkovní diskotéky letního tábora 
v Pesionu Jívka dne 29.07.2021 do 23:00 hodin. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 

4. ZO bylo informováno o záměru České pošty zřídit v obci pobočku Partner 
od 01.01.2022 a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na prostory pro 
poskytování poštovních služeb. 

 



ZO projednalo úpravu místní komunikace na p.p.č. 74 v k.ú Horní 
Vernéřovice. 
Usnesení: ZO souhlasí s pozemkovou úpravou komunikace na p.p.č. 74 v k.ú. 
Horní Vernéřovice (zaměření skutečného stavu v terénu a vzájemnou 
bezúplatnou směnu pozemků). 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo opravu komunikace od prodejny potravin směrem k hasičské 
zbrojnici v k.ú. Horní Vernéřovice.  
Usnesení: Vzhledem k nepřidělení dotace a předpokládanému navýšení cen 
rozhodlo ZO provést opravu v letošním roce bez dotačních prostředků. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
ZO projednalo zveřejnění nabídky na odprodej p.p.č. 499/22 v k.ú. Horní 
Vernéřovice. 
Usnesení: Vzhledem k předcházejícímu rozhodnutí o směně pozemkových 
parce č. 499/22 a části p.p.č. 499/3 v k.ú Horní Vernéřovice rozhodlo ZO o 
veřejné nabídce p.p.č. 499/22 po realizaci směny. 
Pro: všichni přítomní členové ZO 
 
Zapsal: 
 
Jiří Gangur  ……………………….. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Josef Kůs  ………………………… 
 
Pavel Matějka  ………………………… 

 
 
 
 


