POZVÁNKA č. 5
na schůzi zastupitelstva obce konané dne 30. 3. 2017 v 18,00 hod v KD
1. Program
2. Zahájení
3. Schválení navrženého programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání usnesení z 4/2017
6. Schválení žádosti p. Horáka
7. Schválení Smlouvy na vytvoření společného školského obvodu
8. Schválení zadání ÚP obce Jívoví
9. Projednání žádosti Domácího hospice Vysočina
10. Projednání využití případných dotací z POV
11. Projednání žádosti p. Strašáka
12. Schválení rozpočtového opatření 1/2017
13. Seznámení s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2016
14. Diskuze
15. Závěr

Vyvěšeno: 22. 3. 2017
Sňato:
30. 3. 2017

1. Program : schválení žádosti p. Horáka
schválení smlouvy o vytvoření spol. školského obvodu
schválení zadání ÚP Jívoví
projednání žádosti o fin. příspěvek Domácí hospic Vysočina
využití případných dotací z POV
projednání žádosti p. Strašáka – pronájem rybníku v obci
schválení rozpočtového opatření č. 1/2017
seznámení s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2016
2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil s programem.
3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – Ambrožová Erika, Šroler Jindřich.
Hlasovalo 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání usnesení z 4/2017.
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Pavla Horáka, bytem Jívoví č. 83
o odkup obecního pozemku parc. číslo 101/3 o výměře 13 m2. Zastupitelstvo
s odkupem souhlasí, zastavěná plocha je stará více než padesát let. Záměr na
odkup pozemku byl v řádném termínu vyvěšen, od občanů nebyly vzneseny
žádné připomínky. Hlasovalo 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové
organizace, na základě § 178, 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
v souladu s § 48 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Hlasovalo 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Zastupitelstvo schválilo Zadání územního plánu obce Jívoví. V souladu s § 47
odst. 4 stavebního zákona upravil pořizovatel návrh zadání Územního plánu
Jívoví a tímto jej předložil ke schválení zastupitelstvem obce. Usnesení bude po
schválení zasláno MÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje.
Hlasovalo5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na činnost Domácího
hospice Vysočina na rok 2017, se sídlem Nové Město na Moravě, Vratislavovo
náměstí 115. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasovalo 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10.
Zastupitelstvo projednalo využití případných dotací z POV.
11.
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jana Strašáka , bytem U Světlé 26,
Velké Meziříčí, o pronájem obecních rybníků v k.ú. obce Jívoví. Zastupitelstvo
žádost zamítlo, žadateli bude zaslána písemná odpověď. Hlasovalo 5, pro 0,
proti 5, zdržel se 0.
12.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření 1/2017
k 30. 3. 2017, které předložila účetní obecního úřadu. Hlasovalo 5, pro 5, proti 0,
zdržel se 0.
13.
Zastupitelstvo bylo seznámeno ze Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jívoví za rok 2016, konané dne 30. 3. 2017. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí.
14.
Diskuze: během schůze.
15.
Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomný poděkoval za účast.

USNESENÍ č. 5

ze schůze zastupitelstva obce konané dne 30. 3. 2017 v 18,00 hod
Schvaluje: 6. žádost pana Pavla Horáka
7. Smlouvu o vytvoření SŠO s Městysem Křižanov
8. Zadání územního plánu obce Jívoví
9. žádost o fin. příspěvek Domácího hospice Vysočina
10. využití případných dotací z POV
12. rozpočtové opatření 1/2017
Bere na vědomí: 13. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Jívoví za rok 2016

Zamítá: 11. žádost pana Strašáka

Ukládá: 0
Vyvěšeno: 1. 4. 2017

Sňato: 20. 4. 2017

