
Obec Jívka
Jívka 25.1.2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.1.2023 na 
Obecním úřadě v Jívce

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

          Omluven: Kobr
Ověřovatelé zápisu:  Kůs,  Meuer

Program jednání:

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

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

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

Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo záměr zveřejnit prodej těchto pozemků formou veřejné 
nabídky: 429/2, 442/1, 72/1 díl a, 261/1

Usnesení: ZO schválilo záměr zveřejnit prodej těchto pozemků formou 
veřejné nabídky: 429/2, 442/1, 72/1 díl a, 261/1

Pro: všichni přítomní členové ZO

3.  ZO projednalo záměr zveřejnit prodej pozemku 96/3 formou veřejné 
nabídky

Usnesení: ZO rozhodlo o neuvedení pozemku 96/3 do veřejné nabídky 
          Proti: všichni přítomní členové ZO

     4. ZO projednalo záměr zveřejnit prodej stavební parcely 499/32 formou 
veřejné nabídky

         Usnesení: ZO rozhodlo  o neuvedení pozemku 499/32 do veřejné nabídky
         Proti: 9

         Zdržel se : Svoboda
         

       5. ZO projednalo záměr zveřejnit pronájem pozemku 270 a část pozemku 252 
formou veřejné nabídky

          Usnesení: ZO schválilo záměr zveřejnit pronájem pozemku 270 a část 
pozemku 252 formou veřejné nabídky

 Pro: všichni přítomní členové ZO



     6.  ZO projednalo žádost o finanční dar „Chalupění, z.s. Batňovice“
      Usnesení: ZO schválilo žádost o finanční dar „Chalupění, z.s. Batňovice“ ve výši 

2 000 ,- Kč
             Pro: všichni přítomní členové ZO

7.  ZO projednalo žádost  o finanční dar okrsku č. 2 SDH
Usnesení: ZO schválilo žádost o finanční dar okrsku č.2 ve výši

            2 000 ,- Kč
             Pro: všichni přítomní členové ZO

    
            8.  ZO projednalo žádost  o finanční dar spolku Památník Odolov z. s.
           Usnesení: ZO schválilo žádost o finanční dar Památník Odolov z. s. ve 

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

       
   9.  ZO projednalo žádost  o finanční dar Městské knihovny Trutnov

    Usnesení: ZO schválilo žádost o finanční dar Městské knihovny Trutnov ve 
výši 3 000,- Kč

    Pro: všichni přítomní členové ZO

 10.  ZO projednalo žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemcích parc. č. 499/3 a 64/1 s ČEZ Disribuce, a.s.

    Usnesení: ZO schválilo žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti 
pozemků parc. č. 499/3 a 64/1 s ČEZ Disribuce, a.s.

    Pro: všichni přítomní členové ZO

  11.  ZO projednalo určení zastupitele pro pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu obce Jívka

Usnesení: Zastupitelstvo stanovuje, že určeným zastupitelem pro pořízení 
Změny č. 1 Územního plánu Jívka bude pan Mgr. Pavel Matějka DiS. 

starosta obce. 
Pro: všichni přítomní členové ZO

12.  ZO projednalo uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování úkolů podle 
zákona o obecní policii s Městskou policii Trutnov

Usnesení: ZO rozhodlo o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
zajišťování úkolů podle zákona o obecní policii s Městskou policii Trutnov

Pro: všichni přítomní členové ZO

13.  ZO projednalo uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem 
panem Jiřím Gangurem 

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce se 
zastupitelem panem Jiřím Gangurem
Pro: všichni přítomní členové ZO



14.  ZO projednalo podání žádosti o dotaci na opravu silnice parc. č. 850/2 
Jívka II

Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu silnice parc. č. 
850/2 Jívka II

Pro: všichni přítomní členové ZO

15.  ZO projednalo vyřazení nepotřebného majetku dle pořízeného seznamu 
při inventarizaci majetku obce

Usnesení: ZO souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku dle přiloženého 
seznamu

Pro: všichni přítomní členové ZO

    
 

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

   Ověřovatelé zápisu:

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

              Petr Meuer                            …………………………..


