
1. Program:  

                     Projednání žádosti Městyse Křižanov 

                     projednání žádosti obce Dobrá Voda 

                     schválení pořízení nových poklopů na jímku pod KD 

                     projednání žádosti p. Macha 

                     schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 

                     seznámení s výsledkem dílčího auditu  

                     pořízení energetického průkazu na KD 

                     objednávka deratizace kanálů v obci  

                     projednání žádosti o pronájmu hřiště TJ v roce 2016   

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 a Čech Jiří. 

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

5. Projednání usnesení z 9/2015. 

6. Zastupitelstvo projednalo žádost městyse Křižanov o finanční 

příspěvek na vybudování výtahu na zdravotním středisku 

v Křižanově. Bylo by tak vyhověno občanům s pohybovými problémy. 

Vzhledem k tomu, že zdravotní středisko poskytuje služby i občanům 

z naší obce, zastupitelstvo schválilo finanční částku                                 

ve výši  20 000,- Kč. Zastupitelstvo žádost schválilo. Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. Zastupitelstvo projednalo žádost obce Dobrá Voda o finanční 

příspěvek na nedělní linkový autobus do kostela v Křižanově. Byla 

schválena částka ve výši 5 000,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,    

zdržel se 0.  

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu poklopů jímek pod 

kulturním domem. Budou pořízeny kovové poklopy.  Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdržel se 0. 

9. Zastupitelstvo schválilo žádost pana Macha Miroslava, Jívoví 31, o 

ukončení dohody o dočasném užívání pozemku parc. číslo 198/9 a 

198/6 v obci a katastrálním území Jívoví. Dohoda uzavřená 18. 6. 

2014 bude ukončena k  31.12.2015. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel 

se 0. 



10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové 

provizorium na rok  2016.  Obec bude hradit běžné výdaje spojené 

s chodem obce a obecního úřadu. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,         

zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Jívoví za rok 2015. Při tomto dílčím 

přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo 

na vědomí. 

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pořízení energetického 

průkazu na kulturní dům. Vystavení průkazu energetické náročnosti 

se týká budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 

m2. Toto nařízení platí od 1.7.2015  a pro naši obec bude zpracováno 

firmou VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč. Hlasovalo 7, pro 7, 

proti 0, zdržel se 0. 

13. Zastupitelstvo schválilo provedení deratizace hlodavců,  zvláště 

potkanů v obci. Deratizaci provede firma Pařez – zdravotně technické 

práce Brno, Rennenská 22. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

14. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jana Dvořáka o pronájem 

areálu hřiště TJ k pořádání kulturní akce dne 13.8.2016. 

Zastupitelstvo žádost zamítlo, rozhodnutí bylo oznámeno telefonicky. 

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

15. Diskuze: během schůze. 

16. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast. 


