
1. Program:  projednání žádosti Spolku Katolického domu Křiž. 

                           schválení odkupu pozemků  

                           projednání žádosti TJ Jívoví 

                           projednání vybavení dětského hřiště 

                          nabídky na odkup plynárenského zařízení 

                          schválení rozpočtu na rok 2013 

2. Zahájení : schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – Ambrožová Erika, 

Vala Ludvík.   

5. Projednání usnesení z 2/2013. 

6. Projednání žádosti Spolku katolického domu Křižanov o finanční 

příspěvek na činnost Spolku. Zastupitelstvo schválilo finanční částku 

ve výši 10 000,- Kč, která bude využita na akce věnované dětem a 

mládeži z farnosti Křižanov. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemků v kú Jívoví . Jedná se o 

parc. č. 166/8, farnosti Křižanov, o výměře 34 m2, o parc. č. 166/4, 

Hálková Milada, Brno, Lelkova 565/44, o výměře 25 m2 a parc. č. 

74/9, Hájková Milada, Brno , Lelkova 565/44, o výměře 37 m2.  Tyto 

pozemky pod KD budou odkoupeny od majitelů za cenu                  

100,- Kč za 1 m2. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8. Zastupitelstvo projednalo žádost TJ  Jívoví o finanční příspěvek na 

provoz a opravy kabin a fotbalového hřiště. Byla schválena částka ve 

výši 20 000,- Kč. Hlasovalo7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. Zastupitelstvo schválilo herní prvky pro vybavení dětského hřiště 

vedle hasičské zbrojnice. Byla vybrána kládová houpačka, dětský 

kolotoč z ocelové konstrukce a závěsná textilní houpačka od firmy 

ALESTRA s.r.o., Kuřim. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zaslání údajů pro 

zpracování nabídky na odkup plynárenského zařízení. Bude 

posouzena nabídka firmy RWE, která má předkupní právo a           



firmy Quantum a.s. a vybrána nejvýhodnější nabídka. Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdržel se 0.  

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2013. 

Schválený rozpočet byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce 

obecního úřadu a taktéž na elektronické desce obce Jívoví.     

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

12. Diskuze. během schůze. 

13. Závěr. schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval       

za účast.    

 


