
1. Program :  projednání žádosti TJ Jívoví 

                             projednání projektu prací na výletišti 

                             odkup nerezového odkapávače 

                             vyrovnání elektřiny mezi OÚ a nájemcem restaurace 

                             pořízení materiálu pro zásahovou jednotku v obci 

                             oprava plotu na výletišti 

                             schválení smlouvy  - kontejner na textil 

                             projednání žádosti p. Uhlíře Františka st. 

                            schválení projektové dokumentace RD na Husárku 

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 – p. Šroler Jindřich a                   

p. Čech Dušan. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.   

5. Projednání usnesení z 3/2015. 

6. Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Jívoví o finanční příspěvek na 

opravy a provoz. Zastupitelstvo schválilo finanční částku ve výši 

15 000,- Kč, vedení TJ v dohodnutém termínu doloží faktury využití  

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

7. Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku stavební firmy pana 

Františka Uhlíře, který byl vybrán na stavební práce na Husárku. pan 

Uhlíř předložil cenovou nabídku na opravu tanečního parketu a  

přístavbu  - rozšíření bufetu. Nejprve bude zahájena oprava tanečního 

parketu a terénní úpravy jeho okolí. Finanční  prostředky budou 

použity s případných dotací z POV. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a 

postup stavebních prací schválilo.  Hlasovalo 6, pro 6, proti 0,       

zdržel se 0.  

8. Zastupitelstvo schválilo odkup dvou nezezových odkapávačů na sklo 

do místní restaurace v ceně 2 000,- Kč. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, 

zdržel se 0. 



9. Zastupitelstvo schválilo stanovení hodnoty na vyrovnání elektřiny 

mezi OÚ a nájemcem místní restaurace. Roční finanční částka tak činí 

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

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup ochranných a 

pracovních pomůcek pro místní zásahovou jednotku.  Hlasovalo 6, 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo schválilo opravu plotu nad bufetem na Husárku. 

plot byl poškozen padajícím stromem, bude zakoupeno nové pletivo a 

vyměněno za stávající poškozené. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0,        

zdržel se 0. 

12. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o umístění a provozování 

kontejnerů  uzavřenou mezi TEXTILEco, a.s.,ze sídlem Praha – 

Stodůlky, Za mototechnou 1114/4, zastoupenou p.Annou 

Smolíčkovou a OBCÍ JÍVOVÍ, ze sídlem OÚ Jívoví, zastoupenou 

Milošem Holánem, starostou obce. Občané budou o umístění a 

provozu tohoto kontejneru na textil informováni. Hlasovalo 6, pro 6, 

proti 0, zdržel se 0. 

13. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Uhláře Františka, bytem 

Jívoví 75 o pronájem rybníčku Kraváček. Zastupitelstvo žádost 

schválilo, žadateli bude zasláno písemné vyrozumění. Hlasovalo, 6, 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

14. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku na zpracování 

projektové dokumentace na výstavbu RD na Husárku. Projektantem 

je Obchodní projekt Jihlava, spol. s.r.o., spolupráce PROFI, Jihlava, 

spol. s.r.o. se sídlem Pod Příkopem 6,. 586 01 JIHLAVA. Cenová 

nabídka jednostupňová dokumentace – 148 830,- Kč, dokumentace 

k územnímu řízení - 102 850,- Kč a dokumentace ke stavebnímu 

povolení -  64 130, - Kč. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

15. Diskuze: během schůze. 

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

účast.  


