
1. Program: projednání žádosti p. Lukáše Novotného 

                     žádost o bezplatný převod pozemku pod KD 

                     seznámení s nabídkou firmy TERRA GROUP 

                     žádost o povolení kácení stromů – úřad pro zast. státu 

                     zákaz podomního prodeje – vyhláška 

                     žádost obce Jívoví o povolení pokácení stromů – pod 

                     KD a na návsi u čekárny  

                     schválení návrhu rozpočtu na rok 2016           

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který  přítomné  seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, zdržel 

se 0,proti 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – ing. Mach Ladislav, Čech 

Dušan. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. Projednání usnesení z 12/2015.  

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Lukáše Novotného na 

umístění reklamní plachty na oplocení malého hřiště na Husárku. 

Finanční částka za reklamu bude do 5m2 činit 500,- Kč, u větší 

velikosti reklamy bude finanční částka řešena individuálně. Hlasovalo 

7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo projednalo podání  žádosti  o bezplatný převod 

pozemku pod kulturním domem do majetku obce p. č. 935 a  p. č. 936.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy TERRA GROUP, a.s. , 

týkající se informací pro občany v cenách elektrické energie a 

zemního plynu v domácnostech. Firma bude oslovena, pokud budou 

mít občané zájem o jejich prezentaci.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

9. Zastupitelstvo schválilo žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Dr. Brože 1686/26, Žďár nad Sázavou,  o pokácení 4 

stromů na parcelách číslo 936 a 935. Hlasovalo 7, pro7, proti0, zdržel 

se 0. 

10. Zastupitelstvo projednalo schválení vyhlášky týkající se zákazu 

podomního prodeje a provádění předváděcích akcí v obci. Vyřízení 

příslušných formulářů zajistí Horká Jana, místostarostka. 

11. Zastupitelstvo schválilo žádost obce Jívoví o pokácení stromů 

pod kulturním domem a u čekárny na návsi. Jedná se o vzrostlé 



stromy 1 borovice, 2, jeřáby a 2 lípy na parcele č. 924/1 v kú Jívoví. 

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 

2016. Zveřejnění bylo v zákonném termínu vyvěšeno na úřední desce 

OÚ a na elektronické desce. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

13. Diskuze: během schůze. 

14. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomný poděkoval za 

účast. 


