
1. Program:  projednání žádosti obce Dobrá Voda 

                     schválení rozpočtového opatření 3/2013 

                     projednání zprávy o uplatňování ÚP Jívoví 

                     schválení smlouvy – věcné břemeno  

                     projednání mandátní smlouvy 

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – Šroler Jindřich, Ďásek Václav. 

Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. Projednání usnesení z 8/2013. 

6. Projednání žádosti obce Dobrá Voda o finanční příspěvek na nedělní 

linkový autobus na rok 2013. Jedná se dopravu občanů do kostela 

v Křižanově. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 

5 000,- Kč. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013  

k 25.9.2013. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8. Projednání Zprávy o uplatňování ÚP Jívoví. Návrh zprávy o 

uplatňování ÚP Jívoví za uplynulé období od jeho vydání doposud, byl 

ve smyslu par. 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením  

ke schválení zastupitelstvu obce, konzultován s příslušnými orgány a 

Krajským úřadem. Veřejnost se mohla s tímto návrhem seznámit na 

webových stránkách VM a obce Jívoví. Na základě konzultací, 

doplněný a upravený , je předložen ke schválení zastupitelstvu obce 

Jívoví.  Zastupitelstvo Zprávu schválilo.  Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, 

zdržel se 0. Po schválení se Zpráva stane ZADÁNÍM PRO ZMĚNU Č. 1 

ÚZEMNÍHO PLÁNU JÍVOVÍ.  

9. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu NM - 014130003785/002 o 

zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a odpovídající 

geometrický plán. Smlouva se uzavírá mezi obcí Jívoví a E.ON 

Distribuce, a.s. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. Projednání a schválení Mandátní smlouvy s městysem  

Křižanov. Předmětem smlouvy bude využívání sběrného dvora 

občany naší obce,  jehož provozovatelem je městys Křižanov. Ceník 

odpadů sbíraných ve sběrném dvoře městyse Křižanov a provozní 



doba budou  zveřejněny na nástěnce obecního úřadu a v letáku 

s informacemi pro občany. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. Diskuze – během schůze. 

12. Závěr:  schůzi ukončil starosta, který všem poděkoval za účast. 


